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I. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY

 
V Ý N O S   č. 1/1998

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo dňa 3.4.1998,

ktorým sa podľa § 1 ods. 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 
15/1998 Z.z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a 
služieb upravuje rozsah obmedzení pre vývoz niektorých druhov tovaru
 

V prílohe B  ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v 
časti I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky č. 15/1998 Z.z. sa

a) v položke

„1001 pšenica a súraž tona 100 000 všetky štáty okrem ČR“
ročné množstvo „100 000“ mení na „150 000“,

b) v položke

„1003 00 90 jačmeň ostatný tona      1 000 všetky štátny okrem ČR“
ročné množstvo „1 000“ mení na „50 000“,

c) v položke

„1005 kukurica tona 100 000 všetky štáty okrem ČR“
ročné množstvo „100 000“ mení na „180 000“,

d) v položke

„1103 krupica, krupička tona        500 všetky štáty okrem ČR“
a pelety

ročné množstvo „500“ mení na „5 000“,

e) v položke

„1104 obilné zrná inak tona        500 všetky štáty okrem ČR“
spracované

ročné množstvo „500“ mení na „5 000“,

f) v položke

„1205 00 semená repky, tona    15 000 všetky štáty okrem ČR“
semená repky 
olejnej, tiež drvené

ročné množstvo „15 000“ mení na „30 000“,
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 g) v položke

„1701 trstinový alebo tona    30 000 všetky štáty okrem ČR“
repný cukor 
a chemicky čistá
sacharóza v pevnom stave

ročné množstvo „30 000“ mení na „50 000“,

h) v položke

„2302 až 2306 otruby, škrobáren- tona    60 000 všetky štáty okrem ČR“
ské zvyšky, repné 
rezky, bagasa, mláto,
pokrutiny a iný pevný odpad

ročné množstvo „60 000“ mení na „100 000“.

                                                                                                       Milan Cagala  v. r.
                                                                                                       minister hospodárstva
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II. VNÚTORNÉ  PREDPISY

 
S m e r n i c a   č. 1

Ministerstva hospodárstva SR
zo dňa 9. januára 1998,

ktorou sa vydáva Postup pri uplatňovaní ochranných opatrení pri dovoze tovaru

Národná rada SR sa 2. júla 1997 uzniesla na Zákone č. 214 o ochranných opatreniach 
pri dovoze (citovaný zákon v plnom znení je uvedený v prílohe smernice). Zákon ustanovuje 
podmienky, za ktorých možno uplatniť ochranné opatrenie pri dovoze tovaru, ktorý sa dováža 
v takých zvýšených množstvách a za takých podmienok, že to spôsobuje alebo hrozí spôsobiť 
vážnu ujmu domácemu výrobnému odvetviu, ktoré vyrába rovnaký alebo podobný tovar. O 
ochrane  domáceho  výrobného  odvetvia  pred  zvýšeným  dovozom  rozhodne  Ministerstvo 
hospodárstva SR (ďalej len ministerstvo) na základe vykonaného šetrenia. Môže uplatniť:
a) dočasné ochranné opatrenie určením zvýšeného dovozného cla alebo
b) ochranné opatrenie určením zvýšeného dovozného cla alebo povoleného ročného množstva 

dovážaného tovaru.

Vydanie  rozhodnutia  ministerstva  je  podmienené  predložením  návrhu  právnickou 
alebo fyzickou osobou, ktorá podniká na území SR a dodržaním nasledovného „Postupu pri 
uplatňovaní ochranných opatrení pri dovoze tovaru“.

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

Návrh  na  uplatnenie  ochranného  opatrenia  môže  podať  výrobca  rovnakého  alebo 
podobného tovaru, alebo iná dotknutá právnická alebo fyzická osoba, ktorá podniká na území 
SR (ďalej len navrhovateľ). Rozhodnutie o uplatnení ochranného opatrenia môže byť vydané 
len na základe vykonaného šetrenia podľa Zákona  č. 214/1997 Z.z. o ochranných opatreniach 
pri dovoze a pri dodržaní postupu podľa tejto smernice.

Tuzemský  výrobca  alebo  iná  právnická  alebo  fyzická  osoba  predkladá  návrh  na 
uplatnenie  ochranného  opatrenia  na  ministerstvo  písomne  prostredníctvom   podateľne 
ministerstva.

Článok 2
Konanie o uplatnení  ochranných opatrení

Predložený  návrh  na  uplatnenie  ochranných  opatrení  pri  dovoze  tovaru  vybavuje 
odbor  zahranično-obchodnej  politiky,  ktorý  predložený  návrh  zaeviduje  a  preskúma  jeho 
úplnosť.

Návrh na uplatnenie ochranného opatrenia musí obsahovať všetky náležitosti uvedené 
v § 4 bod 3 až 6 zákona NR SR č. 214/1997 Z.z. Ak návrh nespĺňa všetky náležitosti, odbor 
zahranično-obchodnej  politiky  ministerstva  vyzve  navrhovateľa  aby  odstránil  nedostatky 
návrhu v lehote do 15 dní. Ak tak navrhovateľ neurobí, odbor zahranično-obchodnej politiky 
ministerstva návrh odloží, o čom  písomnou formou upovedomí navrhovateľa.

5



Po  preskúmaní  úplnosti  návrhu  si  odbor  zahranično-obchodnej  politiky  vyžiada 
písomné stanovisko v súlade s §5, písmeno b, zákona: 
a)  od odboru Svetovej obchodnej organizácie  ministerstva (ďalej  len odbor WTO). Odbor 

WTO sa vyjadruje k opodstatnenosti návrhu a jeho súladu s princípmi WTO,
b)  od  príslušného  odvetvového  odboru  ministerstva  alebo  od  príslušného  odvetvového 

ministerstva, do kompetencie ktorého prešetrovaný výrobok patrí. Odvetvový odbor resp. 
odvetvové ministerstvo detailne zhodnotí cenovú úroveň domáceho a dovážaného výrobku, 
vyjadrí  sa  k  spôsobu  kalkulácie  ceny,  primeranosti  nákladov  a  zisku.  Ďalej  zhodnotí 
investičné a technologické zámery navrhovateľa, ktoré zabezpečia konkurencieschopnosť 
produkcie po uplynutí doby trvania ochranného opatrenia.

c)  od  Protimonopolného  úradu  SR.  Protimonopolný  úrad  SR zhodnotí  situáciu  na  trhu  s 
predmetným výrobkom, konkurenčné prostredie a postavenie navrhovateľa na trhu.

d)  od  príslušného  zamestnávateľského  zväzu,  združenia  a  asociácie  AZZZ  SR,  prípadne 
SOPK a SPPK za účelom získania dostatočného množstva informácií k tomu, aby mohol 
rozhodnúť o začatí konania.

e) v prípade potreby i od Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR za účelom 
potvrdenia, že tovar dovážaný vo zvýšenom množstve je rovnaký alebo podobný  tovaru 
vyrábanému domácim výrobným odvetvím.

Spracovatelia  jednotlivých  písomných  stanovísk  na  základe  požiadania  odboru 
zahranično-obchodnej politiky ministerstva oznámia konkrétneho pracovníka,  ktorý bude s 
odborom zahranično-obchodnej  politiky  a  odborom WTO spolupracovať  až  do ukončenia 
konania. Poverený pracovník bude zároveň i členom prešetrovacej skupiny.

Článok 3
Začatie konania

Ministerstvo začne konanie vtedy, ak má dostatok podkladov o opodstatnenosti návrhu. 
Konanie  sa  začína  dňom uverejnenia  oznámenia  v  Obchodnom vestníku  (§7,  ods.  1  a  2 
zákona).  Oznámenie  o  začatí  konania  uverejní  v  Obchodnom vestníku  odbor  zahranično-
obchodnej politiky ministerstva.

Súčasne odbor WTO začatie konania v príslušnej veci oznámi:
a) Svetovej obchodnej organizácii
b) EÚ, ak krajinou vývozu je členská krajina EÚ
c) CEFTA, ak krajinou vývozu je členská krajina CEFTA
d) EFTA, ak krajinou vývozu je členská krajina EFTA
e) SS RCÚ ak krajinou vývozu je Česká republika
f) príslušnému orgánu krajiny vývozu ak krajinou vývozu  je  krajina, s ktorou má 

SR uzatvorenú bilaterálnu dohodu o vytvorení zóny voľného obchodu.

Účastníkom konania,  ktorí  preukážu právny záujem na výsledku konania sa poskytuje 
lehota na podanie vyjadrenia alebo informácie minimálne 30 dní.

Článok 4
Zisťovanie skutočností potrebných na vydanie rozhodnutia

Vydaniu  rozhodnutia  o  uplatňovaní  ochranných  opatrení  predchádza  dôsledné 
prešetrenie skutočností podľa § 9 a § 10 zákona č. 214/1997 Z.z. Určenie existencie vážnej 
ujmy  bude  založené  na  skutočnostiach,  ktoré  budú  výsledkom  prešetrovania  priamo  u 
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účastníkov konania. So všetkými účastníkmi konania (výrobcom a vývozcom z vyvážajúcej 
krajiny)  rokuje  navrhovateľ  alebo  ním poverená  právnická  alebo  fyzická  osoba.  Náklady 
spojené s prešetrovaním veci hradí navrhovateľ. 

V rámci  konania,  vedenom za  účelom určenia,  či  zvýšené  dovozy spôsobili  alebo 
hrozia spôsobiť  vážnu ujmu domácemu výrobnému odvetviu,  odbor zahranično-obchodnej 
politiky vypracuje dotazník, individuálne pre každý jednotlivý prípad, ktorý bude zahrňovať 
činitele  objektívnej  a  merateľnej  povahy,  ktoré  majú  vzťah  k  situácii  v  tomto  výrobnom 
odvetví.  Dotazník  obsahuje  predovšetkým  tempo  a  objem zvýšenia  dovozu  príslušného 
výrobku v absolútnom a relatívnom vyjadrení, podiel zvýšených dovozov na domácom trhu, 
zmeny  v  úrovni  predajov,  výroby,  produktivity,  využití  kapacity,  zisku  a  strate  ako i   v 
zamestnanosti. V priebehu konania odbor zahranično-obchodnej politiky umožní účastníkom 
predkladať ďalšie informácie a dôkazy, ktoré sú dôležité na objasnenie skutkového stavu vecí. 

Odbor zahranično-obchodnej politiky vyplnené dotazníky vyhodnotí. Určenie vážnej 
ujmy alebo hrozby nie je možné, pokiaľ toto konanie nepreukáže, na základe objektívnych 
dôkazov,  existenciu  príčinného  vzťahu  medzi  zvýšenými  dovozmi  dotyčného  výrobku  a 
vážnou ujmou alebo jej hrozbou. Ak súčasne aj iné činitele než zvýšené dovozy zapríčiňujú 
ujmu domácemu výrobnému odvetviu, takáto ujma nebude prisudzovaná zvýšeným dovozom.

Článok 5
Prešetrovacia skupina

Zisťovanie  skutočností  potrebných  na  vydanie  rozhodnutia  bude  vykonávať 
prešetrovacia  skupina,  ktorú  na  návrh  odboru  zahranično-obchodnej  politiky,  schváli 
riaditeľka  sekcie  obchodnej  politiky  a  menuje  minister  hospodárstva.  Súčasne  minister 
hospodárstva menuje aj vedúceho prešetrovacej skupiny. Prešetrovacia skupina bude určená 
pre  každý  prípad  osobitne.  Do  skupiny  budú  menovaní  odborní  pracovníci  pre  príslušné 
odvetvie,  ekonomicky  zameraní  špecialisti,  ktorí  poznajú  ekonomiku  prešetrovanej 
organizácie  a  zástupca  odboru  právnych služieb.  Činnosť  prešetrovacej  skupiny  začne  po 
oznámení  začatia  konania  v  Obchodnom  vestníku.  Prešetrovacia  skupina  bude  pracovať 
priamo vo firme, ktorá podnet na uplatnenie ochranných opatrení podala. Získané informácie 
bude považovať za dôverné. Po ukončení šetrenia, prešetrovacia skupina vypracuje správu.

 V správe uvedené fakty a zistenia musia jednoznačne preukázať, či:
a) prešetrovaný dovoz tovaru za posledné tri reprezentatívne roky je nadmerný,
b) dovážaný tovar vo zvýšenom množstve je rovnaký alebo podobný  tovaru vyrábanému 

domácim výrobným odvetvím,
c) spôsobil alebo hrozil spôsobiť vážnu ujmu tuzemskému výrobnému odvetviu,
d) existuje príčinná súvislosť medzi zvýšeným dovozom tovaru a tým spôsobenou vážnou 

ujmou domácemu výrobnému odvetviu.

Prijaté závery budú spracované v rozsahu ako určuje § 9, § 10 a § 11 zákona č. 214/97 
Z.z. Súčasťou záverečnej správy prešetrovacej skupiny bude i harmonogram liberalizácie a 
kontrolného  prešetrovania  v  priebehu  uplatňovania  ochranného  opatrenia.  Prešetrovacia 
skupina bude zodpovedná za ňou prijaté závery. Rozhodnutie o uplatnení ochranných opatrení 
vydá ministerstvo do 6 mesiacov, len v zložitých prípadoch do 9 mesiacov od začatia konania.
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Článok 6
Ústne prerokovanie veci

Ministerstvo môže nariadiť ústne prerokovanie veci ak o to požiada účastník konania. 
Ústne  prerokovanie  umožní  účastníkom  konfrontovať  ich  protichodné  stanoviská.  Ústne 
prerokovanie veci vychádza z informácií a dôkazov podaných písomnou formou a v určenej 
lehote.  Termín  ústneho  prerokovania  veci  oznámi  odbor  zahranično-obchodnej  politiky 
ministerstva jednak účastníkom konania ako aj verejnosti v Obchodnom vestníku.

Článok 7
Zastavenie konania

Ak zo záverečnej správy a prijatých záverov prešetrovacej skupiny ako i z ústneho 
prerokovania veci vyplynie, že nie sú splnené podmienky na uplatnenie ochranných opatrení, 
ministerstvo  konanie  zastaví.  Rozhodnutie  o  zastavení  konania  vydá  odbor  zahranično-
obchodnej politiky ministerstva a oznámi to v Obchodnom vestníku a upovedomí o tom odbor 
WTO ministerstva. 

Odbor WTO zastavenie konania oznámi : 
a) Svetovej obchodnej organizácii
b) EÚ, ak krajinou vývozu je členská krajina EÚ
c) CEFTA, ak krajinou vývozu je členská krajina CEFTA
d) EFTA, ak krajinou vývozu je členská krajina EFTA
e) SS RCÚ ak krajinou vývozu je Česká republika
f) príslušnému orgánu krajiny vývozu ak krajinou vývozu je  krajina, s ktorou  má
   SR uzatvorenú bilaterálnu dohodu o vytvorení zóny voľného obchodu.

Proti rozhodnutiu o zastavení konania nemožno podať opravný prostriedok.

Článok 8
Oznamovacia povinnosť pred uplatnením ochranných opatrení

Ak ministerstvo v konaní zistí, že dovoz zvýšeného množstva tovaru spôsobil vážnu 
ujmu  alebo  hrozí  spôsobiť  vážnu  ujmu  domácemu  výrobnému  odvetviu,  oznámi  to 
účastníkom konania a Svetovej obchodnej organizácii. Oznámenie o výsledku konania odbor 
zahranično-obchodnej politiky ministerstva bezodkladne uverejní aj v Obchodnom vestníku.

Ministerstvo  súčasne  určí  lehotu,  v  ktorej  si  môžu  dovozcovia  a  vývozcovia 
dovážaného  tovaru  overiť  skutočnosti  uvedené  v  oznámení  a  konzultovať  názory  na 
navrhované  ochranné  opatrenia.  Oznamovacia  povinnosť  bude  vykonaná  v  súlade  s  §  15 
zákona.

Článok 9
Dočasné ochranné opatrenie

Vo výnimočných  prípadoch  ak  hrozí  nenapraviteľná  alebo  len  ťažko  napraviteľná 
ujma  domácemu  výrobnému  odvetviu  oneskorením  uplatnenia  konečného  ochranného 
opatrenia môže ministerstvo rozhodnúť o uplatnení dočasného ochranného opatrenia. Lehota 
na rozhodnutie o uplatnení dočasného ochranného opatrenia je do 60 dní odo dňa podania 
návrhu.  Ak  ministerstvo  rozhodne  o  uplatnení  dočasného  ochranného  opatrenia,  zároveň 
začne šetrenie na uplatnenie ochranného opatrenia. Dočasné opatrenie sa uplatňuje zavedením 

8



zvýšenej sadzby dovozného cla. Rozhodnutiu ministerstva  o zavedení dočasného ochranného 
opatrenia musí predchádzať získanie dostatočného množstva informácií, z ktorých je možné 
predpokladať pozitívny výsledok celkového šetrenia prešetrovacou skupinou. O rozhodnutí 
zaviesť  dočasné  ochranné  opatrenie  informuje  ministerstvo  účastníkov  konania,  WTO, 
ostatných  zainteresovaných  účastníkov  konania  a  verejnosť  v  Obchodnom vestníku.  Pred 
vydaním dočasného ochranného opatrenia ministerstvo informuje účastníkov konania a WTO 
o  pripravovanom  rozhodnutí  a  umožní  im  podať  svoje  námety,  návrhy  a  stanoviská  ku 
pripravovanému rozhodnutiu. Výkon dočasného ochranného opatrenia zabezpečí ministerstvo 
prostredníctvom Ministerstva financií SR zvýšením colnej sadzby.

Dočasné ochranné opatrenie možno uložiť najdlhšie na dobu 200 dní. Ak sa v čase 
uplatňovania dočasného ochranného opatrenia preukáže, že zvýšený dovoz tovaru nespôsobil 
vážnu ujmu domácemu výrobnému odvetviu, ministerstvo dočasné ochranné opatrenie zruší. 
Na základe rozhodnutia ministerstva, colný orgán sumu zaplateného dočasne zvýšeného cla 
alebo jeho časť vráti dovozcovi najneskôr do 60 dní.

Rozhodnutie  o  uplatnení  dočasného  ochranného  opatrenia  ministerstvo  doručí 
účastníkom  konania a oznámenie o vydaní takéhoto rozhodnutia uverejní aj v Obchodnom 
vestníku a odbor WTO oznámi:
a) Svetovej obchodnej organizácii
b) EÚ, ak krajinou vývozu je členská krajina EÚ
c) CEFTA, ak krajinou vývozu je členská krajina CEFTA
d) EFTA, ak krajinou vývozu je členská krajina EFTA
e) SS RCÚ ak krajinou vývozu je Česká republika
f) príslušnému orgánu krajiny vývozu ak krajinou vývozu je  krajina, s ktorou  má
   SR uzatvorenú bilaterálnu dohodu o vytvorení zóny voľného obchodu.

Článok 10
Ochranné opatrenie

Ak  ministerstvo  na  základe  vykonaných  šetrení  zistí,  že  nadmerný  dovoz  tovaru 
spôsobuje  vážnu  ujmu  domácemu  výrobnému  odvetviu,  môže  rozhodnúť  o  uplatnení 
ochranných opatrení.

Ochranné opatrenie sa uplatní
a) zavedením zvýšeného dovozného cla na dovážaný tovar,
b) stanovením povoleného ročného množstva dovážaného tovaru.

Ochranné  opatrenie  sa  neuplatní  na  dovoz  tovaru  pochádzajúceho  z  rozvojovej 
krajiny, ktorá je členom WTO, pokiaľ podiel dovozu tohto tovaru z tejto krajiny nepresiahne 
3 % z celkového objemu dovážaného tovaru do Slovenskej republiky,  za predpokladu, že 
dovoz z rozvojových krajín s podielom nižším ako 3 % spolu nepredstavuje viac ako 9 % z 
celkového objemu dovážaného tovaru do Slovenskej republiky.

Obdobie  uplatňovania  ochranného  opatrenia  nepresiahne  4  roky,  pokiaľ  túto  dobu 
ministerstvo nepredĺži. Ministerstvo môže rozhodnúť o predĺžení ochranného opatrenia len na 
základe  šetrenia,  ktorého  výsledok  dokazuje,  že  dovoz  naďalej  spôsobuje  vážnu  ujmu 
domácemu  výrobnému odvetviu.  Celkové  obdobie  uplatňovania  nesmie  byť  dlhšie  ako  8 
rokov vrátane dočasného ochranného opatrenia.

Ak ochranné opatrenie trvá dlhšie ako 3 roky, ministerstvo najneskôr v polovici dĺžky 
trvania preskúma účinky ochranného opatrenia a podľa výsledkov určí dĺžku trvania alebo 
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určí postup liberalizácie. Rozsah prešetrovania účinnosti opatrenia alebo jeho predĺženia je 
rovnaký ako pri podávaní nového návrhu, naviac pri prešetrovaní účinnosti sa zisťuje ako sa 
domáci priemysel prispôsobuje novým trhovým podmienkam a či ešte existujú podmienky na 
uplatňovanie ochranného opatrenia.

Článok 11
Vykonanie rozhodnutia

Rozhodnutie o uplatnení ochranného opatrenia vydáva ministerstvo písomnou formou. 
Rozhodnutie musí byť založené na faktoch a argumentoch a musia byť uvedené skutočnosti, 
ktoré  boli  podkladom na vydanie rozhodnutia,  zdôvodnenie vážnej  ujmy alebo jej  hrozby 
domácemu výrobnému odvetviu a príčinná súvislosť medzi touto vážnou ujmou a zvýšeným 
množstvom dovážaného tovaru. 

Rozhodnutie o uplatnení ochranného opatrenia odbor zahranično-obchodnej politiky 
ministerstva doručí účastníkom konania a Ministerstvu financií a uverejní ho v Obchodnom 
vestníku. Odbor WTO oznámenie o vydaní rozhodnutia  a uplatnení ochranného opatrenia 
oznámi: 
a) Svetovej obchodnej organizácii
b) EÚ, ak krajinou vývozu je členská krajina EÚ
c) CEFTA, ak krajinou vývozu je členská krajina CEFTA
d) EFTA, ak krajinou vývozu je členská krajina EFTA
e) SS RCÚ ak krajinou vývozu je Česká republika
f) príslušnému orgánu krajiny vývozu ak krajinou vývozu je  krajina, s ktorou  má
   SR uzatvorenú bilaterálnu dohodu o vytvorení zóny voľného obchodu.

Proti  rozhodnutiu  ministerstva  môže  účastník  konania  podať  rozklad.  O  rozklade 
rozhoduje  minister  na  základe  návrhu  ním  ustanovenej  osobitnej  komisie.  Návrh  na 
ustanovenie  osobitnej  komisie  pre  rozklad  rozhodnutia  ministerstva  predkladá  odbor 
zahranično-obchodnej politiky ministerstva. 

Článok 12
Záverečné ustanovenie

 Všetky údaje, ktoré navrhovateľ poskytne ministerstvu a prešetrovacej skupine v čase 
prešetrovania  veci  a  konania  sú  považované  za  dôverné  a  ako  s  takými  bude  s  nimi 
zaobchádzané.

Článok 13

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 9. januára 1998.

                                                                                                                    Karol  Česnek  v. r.
                                                                     minister hospodárstva
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Príloha: Sústava ukazovateľov pre posudzovanie nadmernosti dovozu tovaru       
   NR SR č. 214/1997 Z.z. o ochranných opatreniach pri dovoze

Sústava ukazovateľov pre posudzovanie nadmernosti dovozu tovaru

1. Výroba v SR celkom
     z toho: u navrhovateľa

2. Spotreba v SR celkom
    z toho: z tuzemskej výroby celkom
                z výroby navrhovateľa
                z dovozu

3. Podiel na trhu v %
    z: - tuzemskej výroby
        - výroby navrhovateľa
        - dovozu

4. Výrobné kapacity v SR
     z toho: výrobná kapacita navrhovateľa

5. Využitie výrobnej kapacity navrhovateľa

6. Dodávky spolu
    z toho: z tuzemskej výroby celkom pre trh SR
                z výroby navrhovateľa pre trh SR
                na export z tuzemskej výroby celkove
                na export z výroby navrhovateľa
                z toho: jednotlivé štáty (napr. ČR, SRN, Rakúsko a podobne)

7. Podiel exportu v % na celkových dodávkach
    - z tuzemskej výroby celkom
    - z výroby navrhovateľa
      z toho: jednotlivé štáty (napr. ČR, SRN, Rakúsko a podobne)

8. Dovoz spolu do SR
     z toho: jednotlivé štáty

Uvedené ukazovatele musia byť spracované pri predkladaní podnetu v roku 1998 za 
roky: 1995, 1996, 1997 a predpoklad 1998.

Údaje požadujeme uvádzať:                
a) v množstevných jednotkách (tona, kusy, m2 a podobne)
b) v hodnote tis. Sk alebo mil. Sk
c) priemerná cena v Sk na jednotku množstva.
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Smernica č. 3/1998
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 6. februára 1998,
ktorou sa určujú zásady pre hodnotenie hospodárenia s palivami a energiou v tepelných 

zariadeniach a objektoch – obytných budovách

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

Ministerstvo  hospodárstva  SR,  ako ústredný orgán štátnej  správy pre energetiku  a 
teplárenstvo  podľa  §  3  zákona  č.  347/1990  Zb.  o  organizácii  ministerstiev  a  ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy SR v  znení neskorších predpisov, vydáva na usmernenie 
činnosti Slovenskej energetickej inšpekcie  pri výkone hodnotenia hospodárenia s palivami a 
energiou v tepelných zariadeniach a objektoch - obytných budovách túto smernicu.

Čl. 2
Základné pojmy

1. Na účely tejto smernice sa rozumie 
a) tepelným zariadením hodnotená sústava zásobovania teplom, alebo jej samostatná časť 

(zariadenie na výrobu, transformáciu, rozvod a odovzdávanie tepla.
b) hospodárnosťou tepelného zariadenia  miera hospodárneho využitia tepla. Je      určená z 

pomeru  skutočne  vyrobeného,  resp.  preneseného  množstva  tepla  k  normatívne 
určenému vyrobenému alebo prenesenému množstvu  tepla za  rovnaké časové obdobie.

c) účinnosťou tepelného zariadenia  veličina, ktorá charakterizuje mieru využitia     energie. 
     Je určená z pomeru využitej energie  na požadovaný účel  k energii privedenej do 
     zariadenia za rovnaké obdobie.
d) stratou energie na tepelnom zariadení  rozdiel medzi vstupujúcim a vystupujúcim 
     množstvom tepla v technologickom procese skladovania paliva, výroby, transformácie, 
     distribúcie a odovzdávania tepla. Rozdiel na jednotlivých úsekoch procesu je čiastková 
     strata a súhrn týchto strát v celom procese  predstavuje celkovú stratu

Strata energie na tepelnom zariadení sa skladá :
    z povolenej  straty, ktorá je určená normatívami 
    z nepovolenej straty, ktorá je nad rámec určeného normatívu
e) bilančným  miestom  miesto, ktoré je trvale vybavené bilančným meradlom pre účely 
    zisťovania množstva  paliva  resp. tepla. Nemusí  byť obchodným miestom.
f) obchodným miestom  miesto, kde dochádza k predaju tepla, alebo kde končí vlastníctvo 
    tepelného zariadenia jedného vlastníka a začína vlastníctvo tepelného zariadenia druhého 
    vlastníka tepelného zariadenia. Obchodné miesto musí byť vybavené určeným meradlom.
g) objektom vykurovaný objekt charakterizovaný priestorom ohraničeným obvodovým 
    plášťom objektu.
h) spotrebou tepla v objekte  množstvo tepla spotrebované na vykurovanie za rok namerané 
    určeným meradlom na päte objektu. 
i) mernou plochou objektu  súčet zastavaných plôch jednotlivých podlaží objektu.

j) hospodárnosťou objektu  vzťah medzi výpočtovou potrebou tepla na vykurovanie a jeho 
spotrebou za rovnaké obdobie

k) výpočtovou potrebou tepla  potreba tepla stanovená na dosiahnutie v osobitnom   
     predpisex) predpísanej teploty v objekte.
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Čl. 3
Hodnotenie

1. Inšpektori preverujú a hodnotia tepelné zariadenia a objekt na základe objednávky, ktorú 
predložia prevádzkovatelia (ďalej len operátori) tepelného zariadenia a správcovia objektu 
územne príslušnej Oblastnej pobočke Slovenskej energetickej inšpekcie (príloha č.1).

Výsledkom previerky a hodnotenia je vyjadrenie deklarované atestom, ktoré určuje 
hospodárnosť tepelného zariadenia  alebo objektu.  Atest vydáva riaditeľstvo Slovenskej 
energetickej inšpekcie. Podkladom na vydanie atestu je atestačný pasport, ktorý vypracuje 
inšpektor.  Podklady  na  hodnotenie  za  účelom  vydania  atestov  získavajú  inšpektori 
Slovenskej energetickej inšpekcie od prevádzkovateľov tepelného zariadenia a objektu v 
súlade § 11 zákona č. 89/1987 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe tepla.

2. Previerkou sa hodnotí  objekt  a tepelné zariadenie,  ktoré pozostáva zo skládky paliva, 
výrobne tepla, primárnych rozvodov, výmenníkových staníc a sekundárnych rozvodov.

3. Atest o hospodárnosti prevádzky tepelného zariadenia sa vydáva na celú sústavu alebo jej 
časť patriacu jednému operátorovi. Atest o hospodárnosti prevádzky objektu sa vydáva 
správcovi objektu.

4. Základný postup pri previerke.
a)  Určia  sa  normatívne  ročné  účinnosti  preverovaných  častí  tepelného  zariadenia  v 

závislosti  od  skutočných    prevádzkových   podmienok   a  technických  parametrov 
jednotlivých častí tepelného zariadenia.

b)  Normatívna účinnosť preverovaného tepelného zariadenia je súčinom účinností 
     jednotlivých častí tepelného zariadenia.

     η TTZ = η SK . η Z . η PR . η VS . η SR [%]

ηTTZ - normatívna ročná účinnosť tepelného zariadenia
ηSK  - normatívna ročná účinnosť skládky
ηZ    - normatívna ročná účinnosť zdroja
ηPR  - normatívna ročná účinnosť primárnych rozvodov

 ηVS  - normatívna ročná účinnosť výmenníkovej stanice
 ηSR  - normatívna ročná účinnosť sekundárnych rozvodov
c)  Normatívne   množstvo  vyrobeného  alebo  preneseného  tepla  na  hodnotenej  časti 

tepelného  zariadenia  sa  stanoví  súčinom  výslednej  normatívnej  ročnej  účinnosti 
tepelného  zariadenia,  množstva  vstupujúceho  tepla,  (resp.  v  prípade  výroby tepla,  z 
množstva a výhrevnosti použitého paliva).
Napríklad pri výrobe tepla:

x)

             Qn = M . Qr . η Z [GJ.r-1]

Qn - normatívne množstvo tepla na zdroji [GJ.r-1]
M     - množstvo spotrebovaného paliva [kg/rok, m3/rok]
Qr    - výhrevnosť použitého paliva [MJ/kg, MJ/m3]
ηZ - normatívna ročná účinnosť zdroja [%]

x) Vyhláška č. 206/1991 Zb. o hospodárení s teplom, riadení sústav centralizovaného zásobovania 
teplom a o ochranných pásmach

13



d) Nepovolená strata hodnoteného tepelného zariadenia za ucelený kalendárny rok sa určí 
zo  skutočne nameraného množstva tepla na obchodnom alebo bilančnom mieste a z 
normatívneho množstva vyrobeného, prípadne preneseného tepla na tom istom mieste:

                                     (Qn - Q)                    
Sc =        . 100 [%]

                                            Qn        
 

Sc -  nepovolená strata [%]
Q  -  skutočne vyrobené, resp. prenesené teplo [GJ/rok]
Qn -  normatívny objem tepla [GJ/rok]

e) Hospodárnosť  tepelného zariadenia: 

        Q  
 H = [100 - Sc ] =  100 . [%]
                                     Qn

H – hospodárnosť [%]

f) Hospodárnosť objektu:
 

                                   (Ps - Pv)                                  Pv

               H = [100 -                    . 100] =  100 .    [%]
                                       Ps             Ps

H – hospodárnosť [%]
Ps - spotreba tepla [GJ/rok]
Pv - výpočtová potreba tepla [GJ/rok]

5. Vynútené  výkony  predstavujú  činnosť  inšpektorov  za  účelom  hodnotenia  tepelného 
zariadenia  a objektu.  Tepelné zariadenia  a objekt preverujú inšpektori  podľa interných 
predpisov Slovenskej energetickej inšpekcie pre príslušný rok, ktoré sú v súlade s touto 
smernicou. 

Inšpektori  pri  previerke  tepelného  zariadenia  a  objektu  vykonávajú,  za  účelom 
získavania  objektívnych  podkladov  na  hodnotenie  podľa  rozsahu  preverovaného 
tepelného zariadenia a objektu tieto vynútené výkony:

a)  Vyhodnotenie strát zdroja
       -2 x  tepelnotechnické  merania  jednotlivých kotlov so  skokovou reguláciou,
       -3 x  tepelnotechnické merania jednotlivých kotlov s plynulou reguláciou pri     
          výkonoch 50, 75, 100 %,
       -1x  laboratórny  rozbor  uhlia  (pri  použití  viac  druhov  uhlia  sa  hodnotia 

reprezentatívne        
           dva druhy uhlia samostatne),

-1 x laboratórny rozbor vykurovacieho oleja,
-1 x laboratórny rozbor drevného paliva,
-1 x laboratórny rozbor škváry,
-1 x laboratórny rozbor popolčeka,
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b) Vyhodnotenie strát výmenníkovej (regulačnej, prečerpávacej, zmiešavacej) stanice.  

c) Kvalitatívne posúdenie jednotlivých vetiev rozvodu tepla. Počet vetiev je vyznačený v 
blokovej schéme,  ktorá je  súčasťou atestačného pasportu.

d)  Analýza  strát  jednotlivých  častí  tepelného  zariadenia  na  základe  ročných  spotrieb 
paliva  a  množstiev  vyrobeného,  preneseného  resp.  odovzdaného  tepla  nameraného 
určenými meradlami na bilančných alebo obchodných miestach.

e)  Hodnotenie spotreby tepla v objekte.
 
6. Normatívy pre hodnotenie tepelného zariadenia a objektu sú uvedené v Technických 

podmienkach hodnotenia, ktoré tvoria prílohu č. 2.

7. Ocenenie vynútených výkonov pri hodnotení tepelného zariadenia a objektu je závislé od 
časovej  náročnosti  vykonanej  činnosti.  Výkony,  ktoré  vykonajú  inšpektori  Slovenskej 
energetickej  inšpekcie  pri  hodnotení  tepelného  zariadenia  a  objektu  sa  oceňujú  vecne 
usmernenou cenou  v zmysle výmeru MF SR č.R-5/1997, časť II., položka č.14, písmeno 
f. Opakované preverenie tepelného zariadenia v priebehu roka, o ktoré požiada územne 
príslušnú  pobočku  Slovenskej  energetickej  inšpekcie  operátor  tepelného  zariadenia  za 
účelom  vydania  nového  atestu,  pretože  odstránením  nedostatkov  dosiahol  vyššie  % 
hospodárnosti prevádzky tepelného zariadenia, sa spoplatňuje rovnako. Ak ide o podklad 
pre potreby finančných orgánov na priznanie dotácie zo štátneho rozpočtu sú výkonom 
financovaným  z  príspevku  zo  štátneho  rozpočtu  na  činnosť  Slovenskej  energetickej 
inšpekcie.

Čl. 4
Vydanie a doba platnosti atestov

1. Atesty  pre  operátorov  tepelného  zariadenia  o  hospodárnosti  ich  zariadení  a  atesty  o 
hospodárnosti objektu sa vydávajú na riaditeľstve Slovenskej energetickej inšpekcie.

2. Hospodárnosť tepelného zariadenia vyjadrená atestom platí odo dňa vydania, uvedeného 
na ateste,  do dňa vydania nasledujúceho atestu,  najdlhšie  jeden rok.  Atest  objektu sa 
vydáva na kalendárny rok.

Čl. 5
Účinnosť

     Táto smernica spolu s prílohou č.1 Územná pôsobnosť oblastných pobočiek Slovenskej 
Energetickej inšpekcie a s prílohou č. 2 Technické podmienky hodnotenia nadobúda účinnosť 
1. marca 1998.

Karol  Česnek   v. r. 
                       minister hospodárstva  
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Príloha č.1

SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ INŠPEKCIA

ÚZEMNÁ  PÔSOBNOSŤ OBLASTNÝCH
POBOČIEK SLOVENSKEJ ENERGETICKEJ INŠPEKCIE

1. Oblastná pobočka SEI so sídlom v Bratislave na Antolskej 8, PSČ 850 07 
Do jej pôsobnosti patria okresy:

Bratislava I Galanta
Bratislava II Komárno
Bratislava III Malacky
Bratislava IV Pezinok
Bratislava V Senec
Dunajská Streda Trnava

2. Oblastná pobočka SEI so sídlom v Trenčíne na Hurbanovej 59, PSČ 911 00
Do jej pôsobnosti patria okresy:

Bánovce nad Bebravou Hlohovec
Ilava Levice
Myjava Nitra
Nové Mesto nad Váhom Nové Zámky
Partizánske Piešťany
Považská Bystrica Púchov
Senica Skalica
Šaľa Topoľčany
Trenčín Zlaté Moravce

3. Oblastná pobočka SEI so sídlom v Ban. Bystrici na Rudlovskej ceste 53, PSČ 974 28
Do jej pôsobnosti patria okresy: 

Banská Bystrica Poltár
Banská Štiavnica Prievidza
Brezno Rimavská Sobota
Bytča Ružomberok
Čadca Turčianske Teplice
Detva Tvrdošín
Dolný Kubín Veľký Krtíš
Krupina Zvolen
Kysucké Nové Mesto Žarnovica
Liptovský Mikuláš Žiar nad Hronom
Martin Žilina
Námestovo
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4. Oblastná pobočka SEI so sídlom v Košiciach na Krivej 18, PSČ 041 94
Do jej pôsobnosti patria okresy:

Bardejov Poprad
Gelnica Prešov
Humenné Revúca
Kežmarok Sabinov
Košice - okolie Snina
Košice I Sobrance
Košice II Spišská Nová Ves
Košice III Stará Ľubovňa
Košice IV Stropkov
Levoča Svidník
Medzilaborce Trebišov
Michalovce Vranov nad Topľou
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Príloha č.2

SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ INŠPEKCIA

TECHNICKÉ  PODMIENKY  HODNOTENIA

I. Normatívy na hodnotenie tepelného zariadenia

1. Skládka paliva

Pri skladovaní tuhých palív dlhšom ako 1 rok na otvorených skládkach, bez stôp po 
samovznietení, sa priznáva povolená strata pre:

hnedé uhlie a lignit      max. 3 %
čierne uhlie                  max. 2 %
koks                           max. 1 %

2. Zdroj tepla
 

Pri určovaní normatívnej ročnej účinnosti zdroja sa garantované účinnosti jednotlivých 
kotlov korigujú na základe výkonového využitia. Normatívna ročná účinnosť zdroja sa určí z 
korigovaných garantovaných účinností jednotlivých kotlov váženým priemerom v závislosti 
od množstva vyrobeného tepla.

2.1. Meranie účinnosti kotlov a stanovenie tepelných strát sa vykonáva v súlade 
s STN 07 0305.

2.2. Za  technicky  dosiahnuteľnú  účinnosť  kotlov,  ktoré  nemajú  uvedenú  garantovanú  
účinnosť sa považuje účinnosť podľa STN 07 0240.

2.3. Doporučené  straty  prestupom   tepla   do  okolia  pre  teplovodné  kotly  pri  plnom  
výkone:
kotly do výkonu      200 kW                   max.   3 %

              200 - 500 kW     max.   2 %
   500 - 1000 kW       max    1,5 %

2.4. Počty meraní účinnosti kotlov

2.4.1.Meranie na plynových kotloch sa uskutoční:
a) pri skokovej regulácii pri výkonoch 50 % a 100 %
b) pri plynulej regulácii pri výkonoch 50 %, 75 %, 100 %.

2.4.2.Meranie na kotloch na tuhé palivo sa uskutoční:
a) pri pásovom a posuvnom rošte pri dvoch výkonoch
   (prevádzkový a dosiahnuteľný maximálny)
b) pri  teplárenských  - individuálne.  

3. Transformácia tepla

Maximálne povolené ročné straty pri transformácii tepla vo výmenníkových staniciach 
sú: pre parné                  max. 4 %

pre  horúcovodné     max. 2 %.
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Ak  sú  vo  výmenníkovej  stanici  inštalované  bilančné  meradlá,  určia  sa  straty 
hodnotením nameraných hodnôt.

4. Rozvod tepla

Pri hodnotení  tepelných strát  rozvodov tepla sa porovnávajú povolené merané straty 
tepla stanovené výpočtom, ktoré zohľadňujú prevádzkové podmienky a parametre rozvodu  so 
skutočnými stratami zistenými meraním preneseného tepla za rovnaké obdobie. 

4.1. Povolené  merné  straty  v  rozvodoch  sa  stanovujú,  pre  účely  hodnotenia  tepelného 
zariadenia, odvodene od účinnosti izolácie:

q´- q
ζiz   = 100 .               >  90 [%] 

                                                  q´

ζiz- účinnosť izolácie  [%] 
q´ - strata tepla pri neizolovanom potrubí [GJ.m-1]
q  - strata tepla izolovaného potrubia [GJ.m-1]

Pre nové predizolované potrubia je účinnosť izolácie  > 95 %.

4.2. Maximálne povolené straty rozvodov tepla podľa druhu teplonosnej látky sú nasledovné:
a) primárne rozvody

- parné max. 9%
- horúcovodné max. 6%
z množstva prepraveného tepla za rok

ak je rozvod tepla v prevádzke len v zimnom období
- parné max. 4 %
- horúcovodné  max. 3 %
z množstva prepraveného tepla za hodnotené obdobie

b) sekundárne rozvody
- max. 6%
z množstva prepraveného tepla za rok

ak je rozvod v prevádzke len v zimnom období
 max. 3% z množstva prepraveného tepla za hodnotené obdobie.
Pod zimným obdobím sa rozumejú mesiace december, január, február.

5.   Príprava a dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV)

Merná potreba (normatív) tepla na prípravu teplej úžitkovej vody vychádza z  fyzikálnej 
potreby tepla a povolených cirkulačných strát. Táto hodnota je maximálna a platí nasledovne:

- pre prípravu TÚV v dome                               max. 0,27 GJ/m3

- pre prípravu TÚV vo výmenníkovej stanici  max. 0,3   GJ/m3       

II. Normatívy hodnotenia objektu.

Normatívom na hodnotenie spotreby tepla v objekte je spotreba tepla na 1 m2 mernej 
plochy objektu pri zabezpečení teplotnej úrovne podľa Vyhlášky 206/1991 Zb.
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Pravidlá
súťaže o ocenenie najlepšieho exportéra roku  schválené MH SR a Fondom 

na podporu zahraničného obchodu

 Slovenskej  republiky,  schválené  Ministerstvom  hospodárstva   SR  a  Fondom  na 
podporu zahraničného obchodu

 V rámci  opatrení  proexportného programu,  v súlade s   Programovým vyhlásením 
vlády  SR,  bolo  Ministerstvo  hospodárstva   SR  poverené  vypracovať  kritéria  súťaže  o 
najlepšieho exportéra  a súťaž vyhlásiť.

 Gestorom súťaže  je  Ministerstvo hospodárstva  SR a garantom  Fond na podporu 
zahraničného obchodu, v spolupráci  so  Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, 
Slovenskou   poľnohospodárskou  a  potravinárskou  komorou  a  Asociáciou 
zamestnávateľských zväzov a združení SR. Ocenenie bude  udeľované pod záštitou predsedu 
vlády SR.

 Na základe uvedeného, vydávame tieto pravidlá súťaže o  ocenenie "Najlepší exportér 
roku Slovenskej republiky".

Článok 1

 Všeobecné podmienky súťaže

 1. Súťaž o najlepšieho exportéra je prístupná všetkým subjektom  vyvíjajúcim ekonomickú 
aktivitu  podľa  obchodného  zákonníka   (Zákon  č.  513/1991  Zb.),  ktorých  výrobky  sú 
exportované.

 2.  Podiel  hodnoty  pridanej  spracovaním  daným subjektom  musí   tvoriť  na  vyvezených 
výrobkoch najmenej 25 %.

Článok 2

 Vyhlásenie súťaže

 1. Súťaž a jej kritéria na príslušný rok vyhlasuje Ministerstvo  hospodárstva SR k 31. máju 
bežného roku.

 2.  Účastníci  súťaže  obdržia  na  požiadanie  dotazník,  spolu  s   kritériami  do  14  dní  od 
predloženia prihlášky do súťaže.

 3. Jednotlivé subjekty sú do súťaže zaraďované na základe  pravdivo a úplne vyplnených 
dotazníkov, ktoré predložia  Ministerstvu hospodárstva - sekcii zahraničného obchodu.

 4. Uzávierka súťaže je do konca februára nasledujúceho roku.

Článok 3

 Metodika hodnotenia exportnej úspešnosti

 1. Súťažiace subjekty sú rozdelené do siedmych skupín podľa  odvetví (a - g) a štyroch 
kategórií podľa počtu zamestnancov  (I. - IV.).

 a) pôdohospodárstvo a potravinársky priemysel

     kategória I. do 100

    II. od 101 do 250
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    III. od 251 do 500

    IV. ostatné subjekty

 b) palivoenergetický priemysel a hutníctvo

    kategória I. do 500

    II. od 501 do 1 500

    III. od 1 501 do 3 000

    IV. ostatné subjekty

 c) drevársky a nábytkársky priemysel, priemysel papieru  a celulózy a polygrafický priemysel

    kategória I. do 250

    II. od 251 do 500

    III. od 501 do 1 500

    IV. ostatné subjekty

 d) chemický a farmaceutický priemysel

    kategória I. do 500

    II. od 501 do 1 500

    III. od 1 501 do 3 000 

    IV. ostatné subjekty

 e) strojárstvo, elektrotechnika a elektronika

    kategória I. do 100

    II. od 101 do 500

   III. od 501 do 1 500

   IV. ostatné subjekty

 f) textilný, odevný, obuvnícky a kožiarsky priemysel

    kategória I. do 250

    II. od 251 do 500

    III. od 501 do 1 500

    IV. ostatné subjekty

 g) stavebné hmoty, priemysel skla, keramiky a porcelánu a  ostatný priemysel

    kategória I. do 250

    II. od 251 do 500

    III. od 501 do 1 500

    IV. ostatné subjekty

 2. Hlavnými sledovanými a hodnotenými ukazovateľmi sú: objem  vývozu, hodnota vývozu 
na jedného zamestnanca, podiel vývozu  na výrobe a zahranično-obchodnom obrate, podiel 
pridanej   hodnoty spracovaním na  celkovej  hodnote  vyvážanej  produkcie   a  dynamika 
vývozu.  Podpornými  ukazovateľmi  hodnotenia  sú:   získanie  nových  trhov,  uvedenie 
nových výrobkov na  zahraničné trhy, získanie certifikátov akosti podľa noriem  ISO 9 
000, resp. iných medzinárodných noriem a získanie  ocenení v zahraničí alebo v SR.
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Článok 4

 Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže

 1. Na základe kritérií  bude vyhodnotená každá skupina vo  všetkých štyroch kategóriách 
(celkom    28 najlepších  exportérov).

 2. Vyhodnotenie vykoná Ministerstvo hospodárstva SR a FPZO. 

 3. Vyhodnotenie komisie bude predložené na posúdenie Správnej  rade FPZO a následne 
predložené ku schváleniu po odporučení  porady vedenia ministrovi hospodárstva.

 4. O vyhodnotení súťaže budú účastníci informovaní po skončení  hodnotenia písomne a 
zároveň  budú  zástupcovia  ocenených   organizácií  pozvaní  na  slávnostné  vyhlásenie 
výsledkov, na  ktorom budú odovzdané ocenenia "Najlepší exportér roku  SR". Výsledky 
súťaže budú zverejnené v dennej tlači.

 5. Finančné náklady, spojené s odovzdávaním ocenení budú  hradené FPZO.

Článok 5

 Práva spojené s ocenením "Najlepší exportér roku SR"

 1. Ocenené subjekty sú oprávnené naďalej používať označenie  "Najlepší exportér roku SR" 
(s  doplnením príslušného roku,   za  ktorý  bolo  ocenenie  získané)  pri  propagácii  svojej 
firmy,  značky, výrobkov, služieb, atď.

 2. Oceneným subjektom bude umožnená v priebehu nasledujúceho  roku široká prezentácia 
ich aktivít v časopisoch, respektí-  ve v spravodajoch, ktorých vydávanie riadi a financuje 
FPZO,  SOPK a SPPK.

 3. Pri využívaní prostriedkov Fondu bude Správna rada Fondu  zohľadňovať výsledky súťaže 
"Najlepší exportér roku SR".

Článok 6

 Záverečné ustanovenia

 1. Všetky údaje, ktoré sú poskytnuté účastníkmi súťaže  v súvislosti s jej vyhodnotením sú 
považované za prísne  dôverné a ako s takými bude s nimi zaobchádzané.

Článok 7

 Zrušuje sa

 Smernica ministra hospodárstva SR zo dňa 30. apríla 1997,  ktorou sa vydávajú Pravidlá 
súťaže  o ocenenie "Najlepší  exportér roku Slovenskej republiky".

 

Článok 8

 Tieto "Pravidlá..." nadobúdajú platnosť dňom 13. mája 1998. 

 

Vypracoval: Ing. Pavol Horniak  Ing. Dušan Guťan

riaditeľ sekcie zahraničného obchodu
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 Príloha

Dotazník

pre súťaž o "Najlepšieho exportéra roku 1998"

 1. Názov organizácie:.................................................................................

 2. IČO:........................................................................................................

 3. Právna forma:.........................................................................................

 4. Sídlo organizácie (mesto, ulica, PSČ)....................................................

 ....................................................................................................................

5. Plné meno a funkcia najvyššieho predstaviteľa organizácie:

 ..................................................................................................................

6. Telefón:..................................................................................................

 7. Fax:........................................................................................................

 8. Počet zamestnancov:.............................................................................

 9. Prevažujúci predmet činnosti:...............................................................

 10. Odvetvie - prevažujúce vývozné aktivity (názov skupiny výrobkov

- číslo položky colného sadzobníka vyvážaných výrobkov):

..................................................................................................................

...................................................................................................................

11. Novozavedené výrobky na zahraničné trhy (názov, číslo pol. sadz.)

...................................................................................................................

12. Celkový hodnotový objem vývozu v tis.Sk FCO:..............................

 13. Prírastok vývozu oproti predchádzajúcemu roku:..........................%

 14. Podiel vývozu na výrobe:...............................................................%

 na zahranično-obchodnom obrate:.......................................................%

 15. Podiel hodnoty pridanej spracovaním u exp.produkcie:................%

 16. Hodnota vývozu na 1 zamestnanca v tis.Sk:.....................................

 17. Významné úspešné vývozné obchody v hodnotenom období:.........

 ................................................................................................................

.................................................................................................................

18. Hlavné teritória vývozu:....................................................................

 ................................................................................................................

19. Novozískané teritória:.......................................................................

 ................................................................................................................

.................................................................................................................
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20. Získanie certifikátov kvality podľa noriem ISO 9 000,

 resp. iných medzinárodných noriem:......................................................

 .................................................................................................................

..................................................................................................................

21. Získané  ocenenia  na  výstavách  a  veľtrhoch,  resp.  súťažiach 

 v  SR  a  v  zahraničí ...............................................................................

..................................................................................................................
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 III. STANOVISKÁ, SPRÁVY A INFORMÁCIE

 
Programu „Čisté ruky“ v rámci Ministerstva hospodárstva SR 

pre rok 1998

Vláda  Slovenskej  republiky  Uznesením  č.  182  zo  dňa  21.  marca  1995  schválila 
Program „Čisté ruky“ a uložila rozpracovať ho na vlastné podmienky rezortov. Uznesením 
vlády SR č. 270 zo dňa 16. apríla 1996, prijatého na základe Správy o kontrole plnenia úloh 
vyplývajúcich z uznesení vlády, bolo uložené aktualizovať Program „Čisté ruky“ a doplniť ho 
o nové konkrétne úlohy.

V súlade  s uvedenými  uzneseniami  prijíma  Ministerstvo  hospodárstva  SR komplex 
opatrení  pre  rok  1998.  Opatrenia  smerujú  k zamedzeniu  úplatkárstva,  protekcionárstva, 
získavania materiálnych a iných neoprávnených výhod z titulu zneužívania funkcií v oblasti 
pôsobnosti ministerstva.

Úlohy v oblasti legislatívy

1. Zabezpečovať  aplikáciu  zásad  Programu  „Čisté  ruky“  pri  vypracúvaní  návrhov 
všeobecne záväzných právnych predpisov pripravovaných Ministerstvom hospodárstva 
SR.

2. V súlade  so  zásadami  Programu  „Čisté  ruky“  zabezpečovať  spracovanie  stanovísk 
a pripomienok  k návrhom  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov,  prípadne  ich 
noviel, predkladaných inými rezortmi.

3. Zabezpečovať  pri  posudzovaní  a prerokovávaní  návrhov  zmlúv,  ktoré  patria  do 
pôsobnosti, alebo gescie MH SR, uplatňovanie zásad Programu „Čisté ruky“.

4. Pri  poskytovaní  právnych  služieb,  v rámci  riešenia  právnych  vzťahov,  dôsledne 
presadzovať  zásady  boja  proti  úplatkárstvu,  protekcionárstvu  a  získavaniu 
materiálnych a iných neoprávnených výhod.

5. V pripomienkovom  konaní  k návrhom  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov, 
rezortných predpisov ako i vnútorných predpisov MH SR, alebo vnútorných predpisov 
orgánov a organizácií v zakladateľskej pôsobnosti MH SR, dôsledne uplatňovať zásady 
Programu „Čisté ruky“.

6. Zabezpečovať  neodkladne  aplikáciu  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  do 
vnútorných  a rezortných  predpisov,  smerníc  a pokynov,  prípadne  ich  aktualizáciu, 
s cieľom  minimalizovať  možnosť  vzniku  úplatkárstva  a získavania  neoprávnených 
materiálnych a iných výhod z titulu zneužívania funkcií.

Úlohy v oblasti inštitucionálnej a organizačnej

Zabezpečiť  dôsledné  dodržiavanie  Zákona  o verejnom  obstarávaní  a Smernice  č. 
1/1997  a dohľad  zamestnancov  MH  SSSR  nad  obstarávaním  tovarov,  služieb 
a verejných  prác  v stredných  odborných   učilištiach,  Inštitúte  prípravy  povolaní 
a rekvalifikácie, Hlavnom banskom úrade a ďalších subjektoch napojených na rozpočet 
kapitoly MH SR.

1. Zabezpečiť  rozpis  limitov  a záväzných  úloh  kapitoly  MHSR  v roku  1998  na 
jednotlivých  rozpočtových  správcov  tak,  aby  bolo  možné  optimálne  (rovnomerné) 
čerpanie rozpočtových prostriedkov v priebehu celého roka.

2. Vypracovať  a realizovať  bezpečnostný  zámer  Informačného  systému  MH SR voči 
neoprávnenému prístupu do počítačovej siete MH SR:
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3. Zabezpečiť  doplnenie  výpočtovej  techniky  na  Odbor  kontroly  s cieľom  technicky 
dobudovať vnútorný kontrolný systém MH SR.

4. Zabezpečiť  dobudovanie  automatizovaného  systému udeľovania  úradných  povolení 
(licencií) na dovoz a vývoz tovaru.

5. Vypracovaním  presných  kritérií  vymedziť  výšku  pokuty  vo  väzbe  na  dôvody  jej 
uloženia  a tým zúžiť  možnosť  ukladania  pokút,  prípadne  úľav,  podľa  subjektívnej 
úvahy inšpektora SOI. 

6. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní a Smernice MH SR 
č.  1/97  a dohľad zamestnancov  MH SR  nad  verejným obstarávaním v Slovenskej 
obchodnej  inšpekcii,  Múzeum  obchodu,  Obchodno-ekonomických  oddeleniach, 
v Inštitúte  zahraničného  obchodu  a vzdelávania,  v  Ekonom-Servise,  Výskumnom 
ústave zváračskom, Slovenskej agentúre pre cestovný ruch, v Puncovom úrade SR, 
Slovenskej  energetickej inšpekcii – Energetickej agentúre, Štátnom fonde likvidácie 
jadrovo-energetických  zariadení,  LIGNOTESTING-u,  v Technicko-ekonomickom 
ústave  pre  trh,  obchod  a podnikanie,  ako  i v ďalších  subjektoch  napojených  na 
rozpočet kapitoly MH SR.

7. V spolupráci  s príslušnými  organizačnými  útvarmi  MH  SR  navrhovať  optimálne 
a reálne  lehoty  likvidácie  štátnych  podnikov  a zabezpečiť  dodržiavanie  termínov 
ukončenia likvidácie.

8. Vyhodnocovať priebeh a výsledky likvidácie štátnych podnikov, správy o hodnotení 
predkladať na rokovanie porady vedenia MH SR:

9. Zabezpečiť  dohľad  zamestnancov  nad  priebehom  verejného  obstarávania  pri 
organizovaní propagačných akcií.

10. Zabezpečiť optimálne, hospodárne a účelné čerpanie finančných prostriedkov kapitoly 
MH SR určených na riešenie úloh rozvoja vedy a techniky  v rezorte.

11. Zabezpečiť objektivitu pri posudzovaní revitalizačných projektov podnikov.
12. Zabezpečiť  dodržiavanie  vecného  i hodnotového  súladu  majetku,  odovzdaného  na 

Fond národného  majetku  SR v procese  privatizácie,  s rozhodnutím  Prezídia  Fondu 
národného majetku SSR.

13. Zabezpečiť  priebežné  a záverečné  oponentúry  vedecko-technických  projektov 
s cieľom  zhodnotenia  vecného  plnenia   a efektívnosti  riešenia  úloh  rozvoja  vody 
a techniky v rezorte.

14. Zabezpečiť optimálne, hospodárne a účelné čerpanie finančných prostriedkov kapitoly 
MH  SR  určených  na  riešenie  úloh  vedy  a techniky  a aj  na  realizáciu  útlmových 
programov.

15. Zabezpečiť aktualizáciu Pracovného poriadku MH SR tak, aby sa zamedzilo úniku, 
prípadne využívaniu dôverných informácií získaných zamestnancami MH SR účasťou 
na pracovných stretnutiach, poradách a z korešpondencie, inak  ako na pracovné účely.

16. Zabezpečiť rozpracovanie Programu „Čisté ruky“ v rámci Ministerstva hospodárstva 
SR  pre  rok  1998  v podriadených  organizačných  útvaroch,  ako  i v rozpočtových 
a príspevkových organizáciách v pôsobnosti MH SR.

Úlohy v oblasti kontrolnej činnosti

1. Vypracovať  a polročne  aktualizovať   zameranie  kontrolnej  činnosti  s  orientáciu  na 
kontrolu plnenia úloh  vyplývajúcich z Programu “Čisté ruky“ v rámci MH SR.

2. Zabezpečiť  výkon  kontroly  hospodárenia  s majetkom  a finančnými  prostriedkami 
kapitoly  MH  SR  v Ministerstve  hospodárstva  SR  a vo  vybraných  rozpočtových 
a príspevkových organizáciách,  štátnych podnikoch a štátnych podnikov v likvidácii 
so  zvýšeným nebezpečenstvom výskytu  úplatkárstva,  neoprávneného  obohacovania 
a rozkrádania.
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3. Zabezpečiť výkon kontroly dodržiavania Zákona o verejnom obstarávaní a Smernice 
MH SR č. 1/1997 ako v Ministerstve hospodárstva SR, tak vo vybraných subjektoch 
napojených na rozpočet kapitoly MH SR. O výsledkoch kontrol predložiť správu na 
rokovanie porady vedenia.

4. Zabezpečiť výkon kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych a rezortných 
predpisov  pri  vydávaní  úradných  povolení  (licencií)  na  dovoz  a vývoz  tovarov  so 
zameraním  na  odhaľovanie  miest  vzniku  úplatkárstva,  získavania  neoprávnených 
materiálnych a iných výhod, prípadne zneužívania funkcií v uvedenej oblasti.

5. Zabezpečiť výkon kontroly plnenia úloh  vyplývajúcich z uznesení vlády SR splatných 
v roku 1998.

6. Vykonať kontrolu plnenia úloh stanovených v Programe „Čisté ruky“ na rok 1998.
7. Výsledné  materiály  z kontrol  vykonaných pracovníkmi  organizačných  útvarov MH 

SR,  opatrenia  prijaté  na  základe  týchto  kontrol  a správy  o ich  plnení  predkladať 
odboru  kontroly  najneskôr  do  troch  pracovných  dní  po  vykonaní  kontroly,  prijatí 
opatrení a splnení opatrení.

8. Vykonať  kontroly  dodržiavania  predpisov  o autorských   právach  pri  prevádzke 
výpočtovej  techniky  na  Ministerstve  hospodárstva  SR,  ďalej  vykonať  kontrolu 
uplatňovania  zmluvných  sankcií,  vyplývajúcich  zo  zmlúv  uzatvorených  v mene 
Ministerstva hospodárstva SR, voči zhotoviteľovi.

9. Vykonávať priebežné kontroly čerpania rozpočtových prostriedkov kapitoly MH SR 
a štvrťročne predkladať do Porady vedenia MH SR Správu o vyhodnotení čerpania 
výdavkov.

10. Vykonať  kontrolu  dodržiavania  podmienok  za  ktorých  boli  podniky  zaradené  do 
revitalizácie,   vykonať  kontroly  realizácie  projektov  so  štátnou  zárukou  a plnenie 
opatrení na splácanie úverov na ktoré boli poskytnuté záruky vlády SR, vykonávať 
kontroly  hospodárnosti  a efektívnosti  vynakladania  rozpočtových  prostriedkov 
určených na riešenie úloh rozvoja vedy a techniky v rezorte.

11. Vykonávať  kontroly  účelnosti  hospodárnosti  a efektívnosti  použitia  prostriedkov 
štátneho rozpočtu určených na realizáciu útlmových programov.

12. Vykonávať  minimálne  jedenkrát  polročné  kontroly  dodržiavania  podmienok,  za 
ktorých  boli  poskytnuté  rozpočtové  prostriedky  na  riešenie  úlohy  vedy  a techniky 
v každom  subjekte,  ktorý  takéto  prostriedky  obdržal,  ďalej  vykonávať  kontroly 
dodržiavania predpisov pri udeľovaní úradných povolení (licencií) na dovoz a vývoz 
špeciálnej techniky so zameraním na odhaľovanie prípadného úplatkárstva, získavania 
neoprávnených  výhod alebo  zneužívanie  funkcií,  vykonávať  kontroly  dodržiavania 
predpisov pri udeľovaní úradných povolení (licencií) na dovoz a vývoz výrobkov so 
zameraním na odhaľovanie prípadného úplatkárstva, získavania neoprávnených výhod 
alebo  zneužívania  funkcií,  vykonávať  kontroly  výkonu  štátnej  správy  na  úseku 
ochrany spotrebiteľa v orgánoch miestnej štátnej správy aj s ohľadom na odhaľovanie 
prípadného úplatkárstva, získavania neoprávnených výhod a zneužívania funkcií.

13. Vykonať  minimálne  1-krát  za  polrok  kontrolu  dodržiavania  predpisov  v procese 
likvidácie štátnych podnikov.

Úlohy v oblasti personálnej

1. Vypracovať  kritériá  na  posudzovanie  odbornosti,  odbornej  praxe,  bezúhonnosti, 
osobných a vôľových vlastností pre obsadzovanie jednotlivých pracovných funkcií na 
Ministerstve hospodárstva SR a organizáciách v jeho zakladateľskej pôsobnosti.

2. V personálnej  práci  dôsledne  uplatňovať  kritériá  odbornosti,  odbornej  praxe, 
bezúhonnosti,  osobných  a vôľových   vlastností  pri  obsadzovaní  jednotlivých 
pracovných  funkcií  na  Ministerstve  hospodárstva  SR,  ako  i organizáciách  v jeho 
zakladateľskej pôsobnosti.
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3. V prípade zistenia úplatkárstva, využívania neoprávnených výhod z titulu pracovného 
zaradenia,  zneužívania  funkcie  alebo  neplnenia  pracovných  povinností  vyžadovať, 
okrem  prípadnej  trestnej  zodpovednosti,  prostredníctvom  Odboru  personalistiky 
neodkladné vyvodenie personálnych opatrení od odvolania z funkcie  až po okamžité 
zrušenie pracovného pomeru.

4. Na základe  požiadaviek  a oznámení  príslušných vedúcich   zamestnancov  MH SR, 
vnútorných  a vonkajších  kontrolných  orgánov,  neodkladne  zabezpečiť  personálne 
opatrenia voči zamestnancom alebo funkcionárom organizácií menovaných MH SR, 
prípadne voči funkcionárom orgánov štátnych podnikov, akciových spoločností a pod. 
delegovaných MH SR:

5. Zabezpečiť  výchovné  a vzdelávacie  aktivity  zamestnancov  zamerané  na  potieranie 
úplatkárstva,  požadovanie  prípadne  trpenie  poskytovania  neoprávnených  výhod 
v súvislosti s výkonom funkcie  a proti zneužívaniu funkcií.

6. Zabezpečiť  pravidelnú  aktualizáciu  údajov  o zamestnancoch  ministerstva  ako 
i funkcionároch orgánov a organizácií v zakladateľskej pôsobnosti MH SR, na ktorých 
sa  vzťahuje  zákaz  vykonávať  podnikateľskú  činnosť  alebo  byť  členom  riadiacich 
kontrolných  orgánov  obchodných  spoločností.  V prípade  zistenia  odchýlky  medzi 
údajmi  uvedenými  v  „Čestnom  prehlásení“  a skutočnosťou  zabezpečiť,  okrem 
pokynov  na  odňatie  neoprávnene  poberaných  finančných  požitkov,  prijatie 
personálnych opatrení  od odvolania  z funkcie  až po okamžité  zrušenie  pracovného 
pomeru.

Úlohy v oblasti masmediálnej

1. Zabezpečiť informovanie zamestnancov MH SR, ako i zamestnancov a funkcionárov 
orgánov  a organizácií  v jeho  zakladateľskej  pôsobnosti  o cieľoch  Programu  „Čisté 
ruky“ , jeho účinnosti v roku 1997 a o jeho zabezpečení v podmienkach rezortu v roku 
1998.

2. Zabezpečiť  oboznámenie  verejnosti  s Programom  „Čisté  ruky“  pre  rok  1998 
v podmienkach  Ministerstva  hospodárstva  SR“  prostredníctvom  denníkov 
s celoslovenskou pôsobnosťou, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie.

Vypracoval: JUDr. Dr. Igor Zbojan   Ing. Blaško Marian, CSc.
                    JUDr. Iveta Šteffeková                                        riaditeľ odboru kontroly
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Pohľad na slovenské  strojárstvo za rok 1997

 

Slovenské  strojárstvo  pokračovalo  v  roku  1997  v  nastúpenom  procese  svojej 
reštrukturalizácie. Hlavným negatívnym faktorom, ktorý dlhodobo ovplyvňuje ekonomiku 
odvetvia,  vrátane  ohrozenia  samotnej  existencie  hospodárskych  organizácií  je  vysoká 
úverová  zaťaženosť,  nereálne  úroky na  nové  úvery a  neúmerný tlak  exekútorov,  ktoré 
ohrozujú  samotnú  schopnosť  vyrábať.  Akciové  spoločnosti  neboli   schopné,  v  rámci 
daného  stavu,  uhrádzať  svoje  záväzky  a  vytvárať  predpoklady  pre  ďalšie  rozširovanie 
produkcie, vrátane investovania do obnovy technologických zariadení, technického rozvoja 
a  informačného  systému  z  čoho  vyplýva,  že  nábehu  a  realizácii  nových  výrobných 
programov,  už  zmluvne  uzatvorených,  bránil  nedostatok  finančných  prostriedkov. 
Strojárske podniky vzhľadom na rentabilitu výroby, jednoducho nie sú schopné efektívne 
fungovať.

Riešenie daného stavu si vyžaduje komplexný prístup za účasti   štátu, peňažných 
ústavov, poisťovní  a rozhodujúcich veriteľov. Za takéto systémové riešenie považujeme 
využitie  zákona  o  revitalizácii.  Očakávame,  že  po  doriešení  finančného  ozdravenia 
akciových spoločností a zdrojového zabezpečenia sa podarí realizovať prioritné rozvojové 
programy, schválené vládou Slovenskej republiky.

Predbežné výsledky za rok 1997, spracované Odborom strojárstva MH SR z údajov 
Štatistického  úradu SR naznačujú,  že  aj  naďalej  pokračuje  mierne  oživenie  strojárskej 
výroby a exportu strojárskej produkcie. Výroba tovaru vzrástla indexom 103,8 %, predaj 
spolu indexom 104,1 %,  export indexom 110,8 %, počet zamestnancov poklesol indexom 
98,9 %. Podiel strojárstva na celkovej priemyselnej produkcii SR vzrástol z 18,8 na 19,2 % 
a export predstavuje 26,7 %.

Najpriaznivejšie  sa vyvíjala  podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností 
skupina výroby dvojstopových motorových vozidiel, kde výroba tovaru vzrástla indexom 
121% , čo významne ovplyvnili  najmä aktivity firmy Volkswagen, s.r.o. Bratislava. Ako 
pozitívny  príklad  postupnej  realizácie  projektov  možno  uviesť  niektorých  najväčších 
exportérov, ako sú Slovenské lodenice, a.s. Komárno, Tatravagónka, a.s. Poprad, SES, a.s. 
Tlmače, Whirlpool-Tatramat, a.s. Poprad, Chirana-Prema, a.s. Stará Turá, KLF-ZVL, a.s. 
Kysucké Nové Mesto, TOS, a.s. Trenčín.

Pre nasledujúce obdobie počítame tiež s možnosťou zapojenia strojárstva do zámerov 
výstavby a modernizácie  bytového fondu, dodávok pre poľnohospodárstvo,  pre obnovu 
parku dopravných prostriedkov Železníc SR  a  autobusovej dopravy. Predpokladáme aj 
výrazný  rozvoj  automobilového  priemyslu  ako  vo  finálnej  výrobe  tak  aj  vo  výrobe 
komponentov.

Sektor strojárstva dosť nepriaznivo  zasiahla  aj nesprávna politika pri obstarávaní 
štátnych zákazok, ktoré sú financované zo zdrojov štátneho rozpočtu. Je nutné konštatovať, 
že  sa  vyskytli  prípady,  keď  niektorí  investori  pri  vyhlasovaní  verejných  súťaží 
nepostupovali  v intenciách uznesenia vlády SR  a uprednostnili zahraničnú produkciu pred 
výrobkami  a  službami  slovenskej  produkcie.  Je  potrebné  venovať  tejto  otázke  značnú 
pozornosť  a  preferovať  pri  štátnych  objednávkach  slovenské  firmy  a  pripraviť  pre 
výberové  konanie  určitú  legislatívnu  normu,  ktorá  by  stanovovala  kritériá  pre  výber 
dodávateľov.

V záujme posilňovania pozícií a konkurencieschopnosti  slovenského strojárstva na 
trhoch Európskej únie je, okrem kvalitných podnikateľských zámerov, dobre spracovaných 
marketingových  štúdií  a  schopného manažmentu,  potrebné  venovať  patričnú  pozornosť 
technickej  normalizácii,  ktorá  je  významným  nástrojom  harmonizácie  v  procese 
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aproximácie  práva  SR  k  právu  EÚ,  pre   zabezpečenie  voľného  pohybu  výrobkov. 
Zavŕšenie  aproximácie  v  oblasti  technickej  normalizácie  bude  znamenať,  že  výrobky 
vyrobené v súlade s normami EÚ možno predávať kdekoľvek na jej území.

V snahe udržať si svoje postavenie na zahraničných trhoch už v minulých rokoch 
začali  naši  výrobcovia  s  budovaním  systému  kvality  v  zmysle  noriem  ISO  9000  ako 
základného predpokladu pre garantovanie vysokej a trvalej kvality výrobkov a služieb. V 
súčasnej dobe možno odhadnúť, že 30-40 % výrobcov už certifikovalo svoj systém kvality.

Pre Slovenskú republiku ako krajinu obecne a pre slovenské strojárstvo zvlášť platí, 
že prvoradou podmienkou pre dosiahnutie konkurencieschopnosti na zahraničných trhoch 
je vysoká kvalita výroby a výrobkov. Len pri jej akceptovaní je možné reálne uvažovať o 
úspešnej integrácii do Európskej únii.

Vypracoval: Ing. Jozef Velebný                             Ing. František Kubica  v. r.
                                                                        riaditeľ sekcie strojárstva,

                                                                            elektrotechniky a špeciálnej výroby
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Informácia o rozvoji elektronického obchodu
 Sekretariát OECD

 V dnešnom  globalizovanom  prostredí  sú  ekonomiky  jednotlivých  štátov  prepojené 
nevyhnutnými vzťahmi vzájomnej závislosti.  Pri vplyve informačných technológií a novej 
generácie informačných sietí sa vytvára „globálna informačná spoločnosť“. Možnosti a výzvy 
elektronického obchodu vplývajú na rozhodnutia na najvyššej úrovni v správnych radách a 
vládnych úradoch nielen v členských krajinách OECD. 

     Najväčšiu časť práce v oblasti informácií, komunikačných technológií, infraštruktúry 
a  elektronického  obchodu  vykonáva  Riaditeľstvo  pre  vedu,  technológiu  a  priemysel  a 
Riaditeľstvo pre finančné, fiškálne a podnikateľské záležitosti.

1.  Elektronický obchod

V  máji  1997  bolo  prijaté  komuniké  na  ministerskej  úrovni  k  téme  globálnej 
informačnej  spoločnosti  a  elektronického  obchodu.  Predstavitelia  krajín  OECD  uznávajú 
obrovský  potenciál  elektronického  obchodu,  možnosti  a  výzvy  jeho  využitia.  Ministri 
požiadali  OECD  o  dôkladné  prešetrenie  dôsledkov  v  oblasti  zdaňovania,  obchodných 
transakcií,  ochrany spotrebiteľa,  ochrany súkromia  a  bezpečnosti  a  o  zabezpečenie  týchto 
záležitostí v rámci jasného legislatívneho rámca.

2.  Riaditeľstvo pre vedu, technológiu a priemysel

     V  rámci  Riaditeľstva  OECD  pre  vedu,  technológiu  a  priemysel  sú  "globálna 
informačná infraštruktúra - globálna informačná spoločnosť" a elektronický obchod hlavnými 
témami v pracovnom programe Výboru pre informačnú, počítačovú a komunikačnú politiku a 
jeho  troch  pridružených  orgánov  (Pracovná  skupina  pre  informačnú  ekonomiku,  Skupina 
expertov  pre  informácie,  bezpečnosť  a  súkromie,  Pracovná  skupina  pre  telekomunikačnú 
politiku a informačné služby). Pracovná skupina pre malé a stredné podniky Priemyselného 
výboru  sa  tiež  zaoberá  touto  problematikou.  Prácu  riaditeľstva  možno  rozdeliť  do  týchto 
rozsiahlych kategórií:

a) všeobecný politický rámec,
b) informačná ekonomika,
c) obsah,
d) bezpečnosť, súkromie a kódovanie,
e) prístup, telekomunikačná politika,
f) malé a stredné podniky.

a) Všeobecný politický rámec

Bola publikovaná správa "V ústrety globálnej informačnej spoločnosti" s podtitulom 
"Správa OECD o globálnej informačnej infraštruktúre - globálnej informačnej spoločnosti: 
Politické  požiadavky".  Odporúčania  správy sa  týkajú troch oblastí:  rozvoja a rozširovania 
informačnej infraštruktúry, prístupu a používania infraštruktúry,  nových aplikácií  a služieb 
(vrátane multimédií  a  elektronického obchodu).  Sieťová  informačná ekonomika vyžaduje 
dispozíciu  a  rozširovanie  rýchlych  interaktívnych  infraštruktúr,  spravodlivý  prístup  a 
využívanie pre užívateľov a poskytovateľov služieb, prepojenie a operatívnosť inftraštruktúry 
a  služieb,  rast  a  rozvoj  služieb  multimédií,  záruky  pre  zabezpečenie  súkromia  a  utajenia 
transakcií a informácií, bezpečnosť platieb a ochranu intelektuálneho vlastníctva.

Skupina  expertov  súkromného  sektora  pripravila  správu  "Elektronický  obchod: 
príležitosti  a  výzvy pre vládu",  ktorá popisuje rámec podmienok potrebných pre výhodný 

31



rozvoj globálneho elektronického obchodu ako aj aktivít požadovaných od vlád na národnej a 
medzinárodnej úrovni. Strategické odporúčania tejto správy sú adresované vládam s cieľom 
uľahčovať  rozvoj  elektronického  obchodu  a  maximalizovať  ich  príspevok  k  vytváraniu 
nových obchodných a pracovných príležitostí. 

b)  Informačná ekonomika

V roku 1994 bola publikovaná správa "Ekonomická dimenzia elektronickej výmeny 
dát (EDI)", ktorá obsahuje detailný prístup OECD k otázkam štandardov EDI, pojednáva o 
úlohe vlád a hodnotí ekonomické náklady a prínosy elektronickej výmeny dát.

OECD usporiadalo  v  rokoch  1995  až  1997 šesť  workshopov na  tému ekonomiky 
informačnej spoločnosti.

c)  Obsah

Činnosť spojená s obsahom a spravovaním Internetu:
Mnohé  z  členských  krajín  OECD  boli  konfrontované  s  publikovanými  incidentami, 
poukazujúcimi na využívanie Internetu pre ilegálne alebo kontroverzné účely. Tieto prípady 
viedli  vlády  k  prešetreniu  záležitostí  a  dôsledkov  súvisiacich  s  obsahom distribuovaných 
informácií,  ako  aj  okamžitým správaním užívateľov  na  Internete.  Vlády  boli  vyzvané  na 
stanovenie  správneho  vzťahu  medzi  želateľným  ekonomickým  rastom,  založeným  na 
sieťových  technológiách,  hodnotou  slobodného  vyjadrovania  a  výmeny  myšlienok 
obyvateľov a záležitosťami predchádzajúcimi a limitujúcimi používanie sietí pre účely proti 
verejnému poriadku a bezpečnosti. 

d) Bezpečnosť,  súkromie a kódovanie

OECD  zorganizovalo  periodické  sympóziá   s  diskusiou  o  súčasných  a 
nadchádzajúcich  záležitostiach  z  oblasti  bezpečnosti,  súkromia  a  kódovania  v  kontexte 
právneho rámca pre "globálnu informačnú infraštruktúru - globálnu informačnú spoločnosť". 

Už v roku 1980 prijalo OECD Odporúčanie ohľadom Návodu na ochranu súkromia a 
cezhraničný tok osobných dát, ktorý pomáha harmonizovať národnú legislatívu a poskytuje 
rámec pre uľahčovanie medzinárodných tokov dát, pri súčasnom dodržiavaní ľudských práv.

V  novembri  1992  prijala  Rada  OECD  Odporúčanie  týkajúce  sa  Návodu  pre 
bezpečnosť  informačných  systémov.  Tento  návod  poskytuje  žiadaný  základ,  na  ktorom 
možno  stavať  rámec  pre  bezpečnosť  informačných  systémov.  Táto  bezpečnosť  znamená 
ochranu dosiahnuteľnosti, integrity a utajenia informačných systémov. Rámec zahŕňa zákony 
a  kódy  spravovania,  technických  zmien,  manažmentu  a  užívateľských  praktík,  verejného 
vzdelávania a informovanosti na národnej a medzinárodnej úrovni. Od prijatia Návodu prijali 
mnohé členské krajiny OECD opatrenia v oblasti bezpečnosti informačných systémov, hlavne 
v podpore znalosti a informovanosti.

Rada  OECD  prijala  v  marci  1997  Odporúčanie  ohľadom  Návodu  pre  kódovaciu 
politiku.  Návod  je  nezáväznou  dohodou  identifikujúcou  základné  záležitosti,  ktoré  majú 
krajiny posúdiť pri zavádzaní kódovacej politiky na národnej a medzinárodnej úrovni.
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e) Prístup, telekomunikačná politika

Výbor  OECD pre  informačnú,  počítačovú  a  komunikačnú  politiku  (ICCP)  a  jeho 
pracovná  skupina  pre  telekomunikačnú  politiku  a  informačné  služby  skúmala  záležitosti 
týkajúce sa liberalizácie domáceho a medzinárodného telekomunikačného trhu a súvisiacimi 
regulačnými otázkami. Liberalizácia telekomunikačných trhov rastie len v posledných rokoch 
a pomáha ďalšiemu ekonomickému a sociálnemu rozvoju. OECD verí, že tento proces posilní 
užívateľov a je nevyhnutným krokom v budovaní a rozvíjaní komunikačnej infraštruktúry pre 
elektronický obchod.

f)  Malé a stredné podniky

Hlavnou výzvou je identifikácia a hodnotenie potrieb malých a stredných podnikov. 
Malí  a  strední  podnikatelia  potrebujú  byť  presvedčení,  že  globálna  informačná  sieť  a 
elektronický  obchod  môžu  významne  prispieť  k  zvýšeniu  ich  výkonnosti  a 
konkurencieschopnosti.   Rozvoj elektronického obchodu musí byť dôkladne monitorovaný, 
aby  bolo  dokázateľné,  že  všetky  malé  a  stredné  podniky  môžu  profitovať  z  príležitostí 
ponúkaných novými komunikačnými nástrojmi. Projekt Pracovnej skupiny pre malé a stredné 
podniky  Priemyselného  výboru  "Globálna  informačná  sieť  pre  malé  a  stredné  podniky  a 
vládne služby pre MSP" uznáva dôležitosť rozvoja elektronického obchodu pre malé a stredné 
podniky,  jeho  priamy  dopad  na  produktivitu  MSP,  prístup  na  trh  a  všeobecnú 
konkurencieschopnosť.

3.  Riaditeľstvo pre finančné, fiškálne a podnikateľské záležitosti

Riaditeľstvo  pre  finančné,  fiškálne  a  podnikateľské  záležitosti  intenzívne  pracuje 
najmä v oblasti spotrebiteľskej politiky a v oblasti daňovej politiky.

a) Výbor spotrebiteľskej politiky

V oblasti spotrebiteľskej politiky sa Výbor spotrebiteľskej politiky zaoberá vplyvom 
globalizácie na spotrebiteľov a spotrebiteľskú politiku. Výbor preskúmava množstvo otázok 
spojených  so  spotrebiteľskými  transakciami  pri  prechode  hraníc,  vrátane  preskúmania 
jednotlivých  spôsobov,  ako  prekonať  existujúce  prekážky  k jednotnému  globálnemu  trhu. 
Vývoj  globálneho  obchodovania  prostredníctvom otvorených sietí,  ako  je  Internet,  má za 
následok  iniciovať  záruku,  aby  spotrebitelia  mali  možnosť  nakupovať  tovary  a  služby 
na celom svete. Výbor sa zároveň zaoberá ochranou spotrebiteľa pri obchodných transakciách 
cez otvorené siete, odškodnením spotrebiteľa pri chybných operáciách s platobnými kartami a 
podporovaním  spolupráce  medzi  právnickými  spoločnosťami  spotrebiteľov  pri  kontrole 
medzinárodných  podvodov.  Výbor  zriadil  Medzinárodnú  marketingovú  inšpektorskú  sieť. 
K ďalším  aktivitám  Výboru  patrí  pravidlo  zodpovednosti  výrobku,  umožňujúce  získať 
odškodnenie  za  škody  spôsobené  chybným  výrobkom  od  výrobcu  a  distribútora.  Toto 
pravidlo má v elektronickom obchode a u digitálnych výrobkov svoje špecifikum, škody sú tu 
veľmi ťažko identifikovateľné.

b) Výbor pre fiškálne záležitosti

Ďalšou  oblasťou  je  daňová  politika.  Rozvoj  elektronického  obchodu  modifikuje 
spôsoby vykonávania obchodu – fyzická prítomnosť už nie je nevyhnutná na vykonávanie 
aktivít,  ale medzinárodné daňové princípy sú založené na fyzickej  prítomnosti  pre priame 
dane alebo na mieste vzniku pre dane z pridanej hodnoty. Elektronický obchod má potenciál 
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vytvoriť  paralelný  bankový  a  platobný  systém  mimo  tradičných  bankových  kanálov. 
Kľúčovou otázkou je ako vplýva rozvoj elektronického obchodu na súčasný bankový systém, 
vrátane  princípov  priameho  a  nepriameho  zdanenia,  ako  rastú  možnosti  pre  obchádzanie 
daňovej  povinnosti  a  daňovej  administratívy.  Výbor  pre  fiškálne  záležitosti  sa  zaoberá 
otázkami vzťahujúcimi sa k oceňovaniu transferov (nárast elektronického obchodu spôsobuje, 
že sú stále  bežnejšie  problémy obtiažnosti  oceňovania transferov),  otázkami týkajúcimi sa 
spotrebných  daní,  zavedenie  daňovej  administratívy  a  daňového  vyrovnania  (v  oblasti 
daňovej administratívy elektronický obchod predstavuje veľkú výzvu a príležitosť v oblasti 
priamych a nepriamych daní).

4.  Ďalšie aktivity OECD

Elektronický obchod súvisí aj s ďalšími oblasťami činnosti jednotlivých riaditeľstiev 
OECD,  napr.  Riaditeľstvo  pre  potraviny,  poľnohospodárstvo  a  rybolov  konštatuje  nárast 
používania Internetu v obchode s poľnohospodárskymi komoditami, Obchodné riaditeľstvo – 
Obchodný výbor ukázal záujem spolupracovať na elektronickom obchode, podáva prehľad o 
význame elektronického obchodu v bežných podmienkach praxe pre medzinárodný obchod a 
multilaterálny obchodný systém. Riaditeľstvo pre vzdelanie, zamestnanosť, prácu a sociálne 
záležitosti  plánuje  zavedenie  vzdelávacieho  software  v  školstve.  Riaditeľstvo  životného 
prostredia  podporuje  a  koordinuje  monitoring  a  výmenu  medzinárodných  informácií  o 
zdravom a bezpečnom prostredí. Riaditeľstvo pre rozvoj spolupráce sa zaoberá problematikou 
prístupu k sieťam a potenciálneho využitia elektronického obchodu v rozvojových krajinách.

K ďalším službám, v ktorých sa využíva elektronický obchod, patrí služba verejného 
manažmentu  (obchodno-vládne  elektronické  transakcie),  publikačné  služby,  služby 
teritoriálneho rozvoja a pod.

Vypracoval: Ing. Judita Vanková                                 Ing. Anna Joštiaková  v. r.
                    Ing. Zuzana Chrenčíková                    riaditeľka sekcie obchodnej politiky
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Informácia o rokovaní misie OECD na MH SR

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pripravuje štúdiu o stave 
slovenského  hospodárstva  „Ekonomický  prehľad  o  SR“.  Odborný  tím  Ekonomického 
riaditeľstva  OECD  navštívil  koncom  februára  Bratislavu,  kde  získaval  informácie  pre 
prípravu tohoto prehľadu od kľúčových inštitúcií - MF SR, MH SR, NBS, FNM SR, MZV 
SR, ŠÚ SR, MDPT SR a MPSVR SR.

Prvou  fázou  prípravy  prehľadu  bolo  spracovanie  informácií  pre  dotazník,  ktorý 
Sekretariát  OECD  predložil  jednotlivým  orgánom štátnej  správy.  Odbor  medzinárodných 
organizácií  spracoval  na  základe  podkladových  materiálov  jednotlivých  odborov  MH SR 
odpovede na dotazník, ktoré boli určujúce pre ďalšie rokovanie.

          Na ministerstve hospodárstva misia OECD rokovala dňa 23. 2. 1998 so štátnym 
tajomníkom Jánom Foltínom a predstaviteľmi príslušných odborov ministerstva o otázkach 
týkajúcich sa stavu a perspektív hospodárstva SR a o  hospodárskej politike SR. Podrobne sa 
rozoberali   otázky  konkurencieschopnosti  priemyslu  SR,  programov  reštrukturalizácie  a 
revitalizácie priemyslu, prílevu priamych zahraničných investícií do slovenskej ekonomiky, 
strategických podnikov, vývoja malých  a stredných podnikov, ako aj otázky privatizácie. 

            Členovia misie sa zaujímali aj o vývoj obchodnej a platobnej bilancie SR, tempá rastu 
vývozu a dovozu a o cezhraničnú spoluprácu so susednými krajinami. Vedúca misie OECD 
pani Silvana Malle pozitívne zhodnotila úroveň materiálov, ktoré jej poskytlo Ministerstvo 
hospodárstva  SR,  ako  aj  kvalifikované  vysvetlenie  jednotlivých  problémov.  Tím  OECD 
navštívi  Slovensko  aj  v  apríli  a  júni  tohoto  roku,  aby  pripravil  túto  štúdiu  na  konečné 
prerokovanie so slovenskými predstaviteľmi pred publikovaním v októbri 1998. 
      

Vypracoval: Ing. Vladimír Húska         Ing. Anna Joštiaková  v. r.
  riaditeľka sekcie obchodnej politiky
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Informácia o činnosti Slovenského strediska OSN v roku 1997

Slovenské stredisko OSN (Slovak Centre of United Nations - SCUN) bolo zriadené 
uznesením vlády SR č. 915 zo dňa 07.12.1993. Činnosť Slovenského strediska OSN (ďalej 
len  Stredisko)  je  zabezpečená  akciovou  spoločnosťou  ICT  Istroconti  na  základe  zmluvy 
medzi  Ministerstvom  hospodárstva  SR  a  ICT  Istroconti,  a.s.,  Bratislava.  Operatívnu 
spoluprácu medzi Strediskom a Ministerstvom hospodárstva SR, ako aj hodnotenie činnosti 
Strediska zabezpečuje odbor medzinárodných organizácií.

Zo strany organizácií systému OSN je oceňovaný fakt, že náborovú činnosť vykonáva 
v Slovenskej republike jedna profesionálna organizácia, čo vytvára priaznivé podmienky pre 
efektívnu  spoluprácu.  Činnosť  Slovenského  strediska  v roku  1997  bola  ovplyvnená 
vývojovými trendmi, ktorým podlieha celý systém OSN: 
- finančná kríza a reštrukturalizácia mnohých organizácií,
- využívanie  nových  modelov  financovania  projektov  (napr.  dohody  o  zvereneckých 

fondoch),
- dopyt po odborníkoch priamo z rozvojových krajín, kde sa projekty realizujú. 
Reštrukturalizácia organizácií spočíva z personálneho hľadiska v znižovaní počtu pracovných 
miest  a  obsadzovaní  miest  z interných  zdrojov,  pracovníkmi,  ktorí  sú uvoľňovaní  z iných 
postov.

Počet kandidátov z krajiny v organizáciách OSN závisí od výšky členského príspevku, 
z ktorého  sa  špeciálnymi  metódami  odvodí  žiadúci  počet  pracovníkov  z danej  krajiny. 
Slovensko nemá naplnené stanovené limity, čo by mohlo vytvárať priaznivé podmienky pre 
presadzovanie  kandidátov.  Situáciu  však  komplikuje  už  spomenutá  finančná  kríza  a 
reštrukturalizácia mnohých organizácií.

Slovenské stredisko OSN rozvíja činnosť v dvoch základných líniách:
- vo vzťahu ku kandidátom
- vo vzťahu k medzinárodným organizáciám. 

Činnosť vo vzťahu ku kandidátom

1. Získavanie  informácií   -  Stredisko  je  servisným  bodom,  v  ktorom  sa  zhromažďujú 
informácie o voľných miestach z mnohých medzinárodných organizácií

2. Získavanie  kandidátov  -  počas  rokov  činnosti  bola  vybudovaná  rozsiahla  databáza 
záujemcov,  ktorá  eviduje  potenciálnych  vhodných  kandidátov,  ktorí  sú  v  prípade 
zodpovedajúcej pozície informovaní o jej existencii.  Rozsiahle informácie o projektoch, 
uskutočňovaných niektorými organizáciami (ITU, UNIDO) sú k dispozícii k nahliadnutiu 
priamo v priestoroch Slovenského strediska OSN.

3. Poradenstvo pri príprave osobných materiálov a registrácia kandidátov - každý kandidát 
uchádzajúci sa o miesto v projektoch OSN sa prezentuje formou Curriculum Vitae alebo 
formou osobného pohovoru, počas ktorého sa identifikuje, v akých oblastiach by mohol 
daný kandidát spolupracovať na projektoch OSN. V prípade konkrétnej ponuky kandidát 
dostane  osobný dotazník  danej  organizácie  a  má možnosť konzultovať  jeho vyplnenie. 
Všetky informácie o kandidátovi spracúva Stredisko do vlastnej počítačovej databázy. V 
súčasnosti databáza Strediska obsahuje 350 záznamov potenciálnych kandidátov SR pre 
spoluprácu s OSN.
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4. Doporučenie vhodných kandidátov - na základe svojich skúseností a znalostí štruktúry a 
postupov OSN vedia konzultanti zhodnotiť, akú šancu môže mať kandidát pri uchádzaní sa 
o pozíciu v danej organizácii. Po spracovaní materiálov Stredisko zabezpečí styk s 
personálnym oddelením príslušnej organizácie.

5. Sledovanie výsledkov výberových konaní - úlohou Strediska je sledovať, ktorý 
z kandidátov bol zaradený na tzv. “Shortlist” - zoznam uchádzačov postupujúcich do 
vyššieho výberového kola. V ďalších kolách výberu Stredisko organizuje cesty kandidátov 
na pohovory (vybavenie predplatenej letenky, rezervácia hotelu a pod.) a sleduje ich 
výsledky.  Stredisko zároveň sleduje , ktorým slovenským expertom pôsobiacim prostred- 
níctvom OSN boli predĺžené pracovné zmluvy.

Činnosť vo vzťahu k medzinárodným organizáciám

1) Získavanie informácií o voľných miestach je zabezpečované viacerými kanálmi:
a) priamou komunikáciou s personálnymi oddeleniami (napr. FAO, WHO, ITU) a 

osobnými kontaktmi s jej pracovníkmi (napr. personálne oddelenie UN v New Yorku)
b) prostredníctvom stálych zastupiteľských úradov SR (napr. Stála misia SR pri 

medzinárodných organizáciách vo Viedni a v Ženeve)
c) prostredníctvom MZV SR a rezortných ministerstiev (napr. ministerstvo 

pôdohospodárstva) 
d) prostredníctvom medzinárodnej počítačovej siete Internet

2. Zahraničné pracovné cesty -  v roku 1997 bola uskutočnená pracovná cesta do Ríma, počas 
ktorej sa konzultanti SCUN stretli so zástupcami personálnych oddelení FAO a WFP. 
Predmet rokovaní a výsledky:
- Možnosti zapojenia slovenských kandidátov do projektov FAO.
- Situácia pri obsadzovaní pozícií v sekretariáte.  Keďže limit FAO pre Slovensko je 

momentálne naplnený, väčší priestor na využitie je v projektoch. 
-WFP nemá konkrétne kvóty limitujúce počet pracovníkov z danej krajiny, ale cieľovou 

skupinou pri nábore sú rozvojové krajiny a ženy, pričom prihliadajú aj na príspevok 
vlády a súčasné zastúpenie krajiny. 

- V spolupráci s riaditeľkou náboru bol vypracovaný mechanizmus distribúcie informácií 

o voľných miestach v projektoch na zvýšenie zastúpenia slovenských expertov. 
- Zaujímavou alternatívou vo WFP sú tzv. JPO´s (Junior Professional Officers), ktorých 

umiestňuje  do programu WFP vláda ich krajiny na určité obdobie  (zvyčajne 2 roky). 
Vláda ich počas tohto obdobia financuje a oni po návrate využívajú skúsenosti, ktoré 
nadobudli.

3. Zabezpečenie operatívneho styku pri registrácii kandidátov do rostra a nominácii na 
konkrétne voľné pozície.
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ŠTATISTICKÝ PREHĽAD ČINNOSTI SLOVENSKÉHO STREDISKA OSN
 V ROKU 1997

Slovenskí kandidáti pracujúci na projektoch a sekretariátoch OSN
k 31.12.1996 a 31. 12. 1997

      Organizácia
    Projekty   Sekretariát

 1996   1997   1996   1997

UNIDO – United Nations Development Org. 
 

   23     19      1      2

UNV – United Nations Volunteers      5       5      0      0

UNDP – United Nations Development Progra
m

     1       1      1      1

ILO – International Labour Office      1       0      0      0

UNDCP      0       0      1      1

UN sekretariát      0       0      2      2

WHO – World Health Organization      0       0      2      2

FAO – Food and Agriculture Organization      0       0      1      2

SPOLU    30     25      8    10

Krajiny pôsobenia slovenských kandidátov:
Egypt                                               Kórea
Bosna a Hercegovina  Ukrajina
Taliansko                                           Sýria
Rakúsko                    Slovensko
Chorvátsko     Indonézia
                                                          USA

Záujem Slovenskej republiky o úzku spoluprácu s jednotlivými organizáciami OSN 
potvrdzuje aj skutočnosť, že 9.4.1997 bol poradou vedenia Ministerstva hospodárstva SR 
schválený návrh stratégie postupu pri presadzovaní expertov SR pre systém organizácií OSN, 
ktorý predložil odbor medzinárodných organizácií. Táto stratégia kladie dôraz na zlepšenie 
spolupráce medzi Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom zahraničných vecí SR, 
Stálymi misiami SR v zahraničí a Slovenským strediskom OSN. Uplatňovanie princípov 
načrtnutých v stratégii sa prejavilo pri nominácii kandidátov na niektoré významné posty.

Vypracoval: Ing. Zuzana Chrenčíková                                  Ing. Anna Joštiaková  v. r.
                  riaditeľka sekcie obchodnej politiky
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Informácia o činnosti sekcie SLOVAKPRO v roku 1997

Sekcia SLOVAKPRO pri Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR bola ustanovená 
ministrom  hospodárstva  ako  Národné  koordinačné  centrum  pre  uľahčovanie  obchodu  dňa 
20.1.1997.  Pri  svojej  informačnej  a  koordinačnej  činnosti  sústavne  spolupracuje  s Odborom 
medzinárodných  organizácií  Ministerstva  hospodárstva  SR.  Predsedom  SLOVAKPRO  je 
RNDr. Rudolf Požgay, CSc.  V nasledujúcom prehľade  uvádzame  najdôležitejšie  aktivity  roku 
1997:
1. Sekcia SLOVAKPRO začala pracovať po svojom prvom zasadnutí dňa 11.4.1997. Na tomto 

zasadnutí boli ustanovené základné orgány sekcie, ktorými sú Výkonný výbor a Rada sekcie. 
Rada sekcie počas roku 1997 zasadala celkom 5 krát.

2. Rada  sekcie  na  svojom  zasadnutí  dňa  28.5.1997  odsúhlasila  plán  činnosti  na  rok  1997 
vrátane návrhu rozpočtu.  Finančné krytie  plánovaných aktivít  je z prostriedkov Fondu na 
podporu zahraničného obchodu /FPZO/.

3. V súlade so schváleným plánom činnosti boli v roku 1997 uskutočnené tieto aktivity:
- bola vydaná brožúrka “Elektronická  výmena dokumentov v obchode,  administratíve  a 

doprave“,
- z angličtiny  bola  preložená  a  následne  vydaná  publikácia  “EDI  ako  chrbtica 

elektronického obchodovania“,
- zástupcovia sekcie sa zúčastnili:  jarného a jesenného zasadnutia CEFACT-u v Ženeve, 

dvoch zasadnutí skupiny EUROPRO vo Viedni, rokovania pracovnej skupiny expertov 
CEFACT-u pre obchodné procedúry,

- v rámci  propagačnej  a  osvetovej  činnosti  boli  uskutočnené  školenia  o  elektronickej 
výmene dokumentov a EDIFACT-e pre pracovníkov MF SR, MH SR, MZV SR, Colného 
riaditeľstva,  NBS,  ÚNMS a  SÚTN.  Taktiež  zástupcovia  Rady priemyselných  zväzov 
AZZZ SR boli informovaní o základných charakteristikách EDIFACTu. Okrem toho boli 
členmi výkonného výboru publikované odborné články v dennej tlači,

- najväčšou propagačnou akciou bol celoslovenský seminár na tému “Elektronický obchod 
a EDIFACT“, ktorý sa uskutočnil 11.12.97. Na seminári, ktorý bol určený podnikateľom, 
zástupcom štátnej správy a ďalším záujemcom, sa zúčastnilo viac ako  120 účastníkov.

4. Za  účelom  vytvorenia  podmienok  pre  šírenie  informácií  bola  navrhnutá  a  zrealizovaná 
internetovská  stránka  sekcie  SLOVAKPRO.  Uskutočnilo  sa  pripojenie  sekcie  na 
INTERNET.  Okrem  toho  bol  vypracovaný  projekt  informačnej  databázy,  ktorá  má 
prostredníctvom  INTERNETu  poskytovať  informácie  súvisiace  s uľahčovaním  obchodu. 
Informačná databáza je už v súčasnosti naplnená prvotnými údajmi, je v pilotnej prevádzke 
24hod. denne a je postupne dopĺňaná o ďalšie informácie pre uľahčovanie obchodu. 

Vypracoval: Ing. Zuzana Chrenčíková                                 Ing. Anna Joštiaková  v. r.
                   riaditeľka sekcie obchodnej politiky

 

 

                                  

39



Členské štáty Organizácie pre zákaz chemických zbraní - OPCW

 Zoznam členských štátov Dohovoru o zákaze chemických zbraní k 1. júnu 1998

Ich počet v súčasnosti je 108.

Zoznam členských štátov je uverejňovaný v súlade so zákonom 129/98 Z. z. o zákaze 
chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a slúži pre orientáciu 
podnikateľskej verejnosti, pretože podľa § 19 tohto zákona možno vysoko rizikové 
chemické látky dovážať len z a vyvážať len do  členských štátov Dohovoru. Zoznam bude 
priebežne aktualizovaný.

Albánsko                        Rakúsko
Alžírsko
Arménsko
Argentína
Austrália
Bahrajn 
Bangladéš 
Bielorusko
Belgicko
Bosna a Hercegovina 
Brazília
Brunei 
Bulharsko
Burkina Faso
Kamerun
Kanada 
Čile
Čína
Cookove ostrovy
Kostarika 
Pobrežie Slonoviny
Chorvátsko
Kuba
Česká republika
Dánsko
Ekuador
Luxembursko
Salvador 
Rovníková Guinea
Etiópia
Fidži
Fínsko
Macedónsko
Francúzsko 
Gruzínsko
Nemecko
Ghana 
Grécko
Guinea 

Guayana
Maďarsko
Island 
India
Irán 
Írsko
Taliansko
Japonsko
Jordánsko
Keňa 
Kuvajt 
Laos 
Lotyšsko
Lesotho 
Maledivy
Mali 
Malta
Mauretánia 
Maurícius
Mexiko
Monako
Mongolsko
Maroko
Namíbia
Nepál
Holandsko
Nový Zéland 
Nigéria
Nórsko
Oman 
Pakistan 
Paraguay
Papua Nová Guinea
Peru 
Filipíny
Poľsko
Portugalsko 
Katar 
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Kórea 
Moldavsko
Rumunsko
Ruská federácia
Svätá Lucia
Saudská Arábia
Seychelly
Singapúr
Slovenská republika
Slovinsko
Južná Afrika  
Španielsko 
Srí Lanka
Surinam
Svazijsko

Švédsko
Švajčiarsko
Tadžikistan
Togo
Trinidad and Tobago
Tunisko
Turecko
Turkménsko
USA
Uruguay 
Uzbekistan
Veľká Británia 
Venezuela
Zimbabwe 
Litovsko

Gambia

Vypracovala: RNDr. Zlatica Novotná, CSc.                      Ing. Dušan Guťan  v. r.
                                                                                   riaditeľ sekcie  obchodnej spolupráce
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TRANSFORM - program nemeckého hospodárskeho poradenstva

   Program  nemeckého  hospodárskeho  poradenstva  a  pomoci  vznikol  ako 
pokračovanie  viacerých  bilaterálnych  projektov,  uzavretých  medzi  slovenskými  a 
nemeckými inštitúciami.

Konkrétnejšie formy nadobudol po vydaní "Spoločného prehlásenia o poradenstve 
a spolupráci pri výstavbe demokracie a trhového hospodárstva", ktoré bolo podpísané v 
decembri 1993.  Tento program je súčasťou programu poradenstva a hospodárskej  pomoci 
Spolkovej  vlády  transformujúcim  sa  krajinám  strednej   a  východnej  Európy 
TRANSFORM.

 Koordinátormi  poradenského  programu  sú  na  nemeckej  strane   Spolkové 
ministerstvo hospodárstva a Ministerstvo zahraničných vecí. Koordinátorom poradenského 
programu na slovenskej  strane je Ministerstvo hospodárstva. Pri Veľvyslanectve NSR  v 
Bratislave  bolo  v  septembri  1993  zriadené  Koordinačné  centrum  nemeckého 
hospodárskeho poradenstva.

 Na základe uzavretej dohody sa rozvinula spolupráca s mnohými  centrálnymi a 
regionálnymi  orgánmi  štátnej  správy,  vzdelávacími  inštitúciami  a  podnikmi.  Táto 
spolupráca  sa  koncentruje   na  podporu  transformujúceho  sa  hospodárstva,  na  rozvoj 
cestovného  ruchu,  na  vzdelávanie  vedúcich  zamestnancov  a  lektorov,  na  oblasť 
zákonodarstva  a  najmä na podnikové poradenstvo.  V roku 1997 prebiehalo  celkom 43 
poradenských programov a  pre rok 1998 je odsúhlasených 33 projektov.

 V priebehu hodnoteného obdobia sa koordinátori  viackrát   stretli  a prerokovali 
priebeh plnenia programu a jednotlivých  projektov.

 Všeobecne možno konštatovať, že

 -  poradenský  program  pomáha  slovenským  prijímateľom  pri  riešení  problémov 
súvisiacich s transformáciou na trhovú ekonomiku,

 - významná je pomoc a poradenstvo ministerstvám, ústredným orgánom štátnej správy a 
ďalším  inštitúciám,  v  oblasti  harmonizácie  právnych  noriem,  pri  výstavbe  inštitúcií,  v 
oblasti   vzdelávania,  ako  aj  pri  plnení  nových  úloh  a  funkcií  v  transformačných 
podmienkach,

 -  mimoriadne  pozitívne  sú  hodnotené  projekty  "Consulting",   ktoré  sú  zamerané  na 
konkrétnu pomoc v malých a stredných  podnikoch. Ide o riešenie problémov podnikovej 
štruktúry,  organizácie výroby, výrobných programov, účtovníctva, marketingu ap.

 Po  zhodnotení  priebehu  a  dosiahnutých  výsledkov,  oceňujeme   nemecké 
hospodárske poradenstvo ako účinnú podporu procesu  demokratizácie a rozvoja trhového 
hospodárstva  ako  aj  transformácie  štátnej  správy,  inštitúcií  a  podnikov.  Záujmom  je 
rozširovať poradenský program aj na ďalšie oblasti priemyslu.

 Máme  preto  záujem,  aby  program  hospodárskeho  poradenstva   a  pomoci 
TRANSFORM pokračoval aj v ďalších rokoch.

 Vypracoval: Ing. Ivan Galica                                                 Ing. Dušan Guťan  v. r.
                              riaditeľ sekcie obchodnej spolupráce
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Spojené štáty americké

1/ Vnútropolitická situácia

Vyvrcholením politickej  aktivity  v januári  bola  tradičná  výročná správa o stave 
Únie, ktorú predniesol v Kongrese USA prezident Clinton. Vo svojej správe sa prezident 
venoval  predovšetkým  výbornému  stavu  hospodárstva  USA  a  navrhol  do  budúcnosti 
fundamentálne zmeny v oblasti  sociálneho zabezpečenia,  daňového systému, zdravotnej 
starostlivosti  a vzdelávania. Vo svojej správe tiež spomenul, že sa bude i naďalej usilovať 
o obnovenie tzv. zrýchlenej prezidentskej právomoci dojednávať medzinárodné obchodné 
dohody.

Dobré perspektívy na vyrovnanie federálneho rozpočtu zvyšujú šance, že Kongres 
schváli  veľa  z  navrhovaného  prezidentovho  programu.  Otvorenou  však  stále  zostáva 
otázka  dohody  s  výrobcami  tabakových  výrobkov  v USA  o  náhradách,  ktoré  môžu 
dosiahnuť až 65 miliárd dolárov.

2/ Hospodárstvo

a) Hospodársky rast

Prezident Clinton oznámil, že predloží návrh vyrovnaného štátneho rozpočtu už pre 
rok 1999, t.j. tri roky pred pôvodným plánom. Hlavným dôvodom je, že sa predpokladá 
pokles deficitu  rozpočtu v roku 1998 na menej  ako 22 mld.  dolárov,  čo pri  celkovom 
rozpočte 1,7 trilióna dolárov je považované za zanedbateľnú čiastku.  Podľa pôvodného 
plánu sa predpokladalo, že finančný rok skončí ku dňu 30. septembra tohto roka deficitom 
vo výške 90 miliónov, hoci odhad bol v auguste 1997 spresnený na 58. miliónov dolárov. 
Vzhľadom  na  to,  že  došlo  k  zvýšeniu   daňových  príjmov  v  dôsledku  zdravého 
hospodárskeho  rastu,  nemuselo  dôjsť  k  obmedzeniu  financovania  niektorých  politicky 
kontroverzných programov.

Federálny rozpočet bol naposledy vyrovnaný v roku 1969 a posledný krát,  kedy 
americký  prezident  (Nixon)  vôbec  navrhol  predloženie  vyrovnaného  rozpočtu,  bol  rok 
1971. Podľa minuloročnej dohody medzi Bielym domom a Kongresom mal deficit vzrásť 
v roku 1998 a v roku 1999 mal zostať  na nezmenenej úrovni. Od roku 2000 sa mal deficit 
postupne  znižovať  a  v  roku  2002  malo  dôjsť  k  jeho  vyrovnaniu.  Predstavitelia 
republikánov v Kongrese by však dali prednosť použitiu voľných  prostriedkov na daňové 
úľavy, zvýšenie  obranných výdavkov,  výdavkov na výstavbu cestnej  siete  a  celkového 
zníženia federálneho dlhu.

Po  rovnakom  náraste  0,1  %  ako  bol  dosiahnutý  i  v  novembri  1997,  index 
spotrebiteľských cien stúpol v roku 1997 len o 1,7 %, čo je polovička nárastu o 3,3 % v 
roku 1996 a najmenší nárast od roku 1986, keď kolaps cien ropy udržal úroveň inflácie vo 
výške  1,1  %.  Predpokladá  sa,  že  sa  úroveň  inflácie  v  roku  1998  ešte  zlepší,  a  to 
predovšetkým z dôvodu poklesu exportných cien u ázijských dodávateľov.

b) Vývoj obchodného obratu

Deficit  obchodnej  bilancie  USA  sa  v  novembri  1997  neočakávane  znížil, 
predpokladá sa však, že sa jedná len o krátkodobý jav predtým, ako sa prejaví plný dopad 
súčasnej finančnej krízy v Ázii na obchodné operácie USA. Novembrový deficit poklesol z 
revidovaných  9,91 mld. dolárov v októbri na 8,037 mld. dolárov, pričom došlo k poklesu 
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tak  exportu,  ako  i  importu.  Predpokladá  sa,  že  deficit  pre  rok  1997  skončí  na  úrovni 
predchádzajúceho  roka,  kedy dosiahol  111 mld.  dolárov,  čo  je  najhorší  výsledok roku 
1997, kedy deficit dosiahol výšku 115 mld. dolárov.

Vo  väčšine  Spojených  štátov  výrobcovia  a  poľnohospodárske  spoločnosti   už 
pociťujú dopad zníženia vývozu do Ázie a začína sa i prejavovať zvýšená konkurencia 
ázijských dodávok na americkom trhu.

c) Vývoj dovozných cien

Tlak konkurencie, pokles cien dovážanej ropy a finančná kríza v Ázii napomohli 
decembrovému poklesu cien tovaru importovaného do USA o 0,6 %. Celkové importné 
ceny za rok 1997 poklesli o 4,9 %, čo je rekordný pokles od roku 1983, od kedy sa začal v 
USA sledovať index importných cien. K uvedenému poklesu najviac prispel pokles cien 
ropy o 25,5 % za rok 1997, z toho v samotnom decembri o 5,4 %.

d) Dopad finančnej krízy v Ázii

V dôsledku poslednej krízy v Ázii sa tisícky výrobcov pokúšajú zvýšiť vývoz do 
USA. Je však otázne, či doterajší liberálny postoj k voľnému obchodu bude z americkej 
strany opätovaný a či náhly vzostup ázijského exportu, vyvolaný predovšetkým poklesom 
pozície ich mien, nebude viesť ku kolízii. Nebezpečenstvo takejto situácie rastie, pretože 
Ázia  sa  pokúša  zachrániť  sa  podstatným zvýšením vývozu  predovšetkým v  čase,  keď 
americký konsenzus ohľadom voľného obchodu a liberalizmu začína slabnúť.

Niektorí  odborníci  sa obávajú,  že zvýšené dodávky tovaru z Ázie môžu zhoršiť 
deficit USA obchodnej bilancie, vyvolať znepokojenie americkej pracovnej sily a nakoniec 
vyprovokovať   nárast  protekcionizmu  v  USA.  Hovoria  o  možnosti  rozšírenia  celkovej 
svetovej  krízy  a  o  tom,  že  protekcionistické  hnutia  v USA  a  v  Európe  podstatným 
spôsobom prispeli  k  veľkej  hospodárskej  kríze  30  -  tych  rokov.  Obávajú  sa  preto,  že 
súčasná situácia zjavne vytvorí politický problém.

e) Ostatné informácie hospodárskeho charakteru

1/ Oceliarsky priemysel

Podľa  dostupných  informácií  dvaja  z  amerických  výrobcov  ocele  plánujú 
vybudovať  nové  kapacity  na  výrobu  valcovanej  ocele,  ktoré  by  mohli  zvýšiť  celkovú 
kapacitu amerického oceliarskeho priemyslu minimálne o 20 %, čím by sa na americkom 
trhu  zvýšil tlak na ostatných dodávateľov. Firma Nucor Crp. potvrdila, že jej plánovaná 
kapacita by po nábehu produkovala cca 1 milión ton valcovanej ocele a firma Ipsco Inc. 
plánuje vybudovať kapacitu o ročnej produkcii cca 1,25 ton ocele.

Pretože dovozy valcovanej ocele hrajú v posledných rokoch  významnú úlohu na 
trhu americkej valcovanej ocele, vedúci predstavitelia oboch firiem prehlásili, že časť ich 
produkcie by mohla vytlačiť i dovozy zo zahraničia. V roku 1996 dovozy valcovanej ocele 
predstavovali  celkove   3,2  milióna  ton.  Domáci  producenti  dodali  na trh  8,7  mil.  ton. 
Predpokladá  sa,  že  konečné  dovozy  valcovanej  ocele  budú  nižšie  ako  v  roku 
predchádzajúcom.

44



2/ Strojársky priemysel

V novembri poklesli objednávky na kovoobrábajúce stroje, hoci ich celkový objem 
pre rok 1997 zostáva nad úrovňou predchádzajúceho roka. Objednávky amerických firiem 
na kovoobrábacie  stroje domácej a zahraničnej proveniencie poklesli o 12,7 % na 637 mil. 
dolárov ročne. Prognózy pre rok 1998 sú však dobré a očakáva sa nárast medzi 5 až 8 %.

3/ Chemický priemysel

Predpokladá  sa,  že  klesajúce  ceny  základných  surovín  umožnia  hlavným 
americkým chemickým spoločnostiam vykázať vo 4. štvrťroku  1997 lepšie hospodárske 
výsledky,  než  v  predchádzajúcom  roku.  Predpokladá  sa  ďalej,   že  zisky  za  posledný 
štvrťrok 1997 budú o 10 % vyššie ako za posledný štvrťrok 1996. Príjmy za tretí štvrťrok 
narástli  o 2 %.  Medzi  výrobcov základných chemikálií,  ktoré  sú zahrňované do Dow 
Jonesovho  indexu,  patria  Dow Chemical,  DuPont;  Hercules,  Solutia,  Union  Carbide  a 
Rohm and Hass. Zvyšujúcich 19 chemických spoločností, ktoré sú zahrnuté do indexu, sa 
považuje za výrobcov tzv. špeciálnych chemikálií. 

f) Vývoj slovensko - amerického obchodu

Podľa  posledných  dostupných  slovenských  informačných  zdrojov,  celkový 
slovenský vývoz za obdobie január - november 1997 dosiahol hodnoty 132,2 mil. dolárov 
a dovoz hodnoty 311,2 mil. dolárov. Hoci vývoz podstatne narástol oproti porovnateľnému 
obdobiu  roka  1996  ,  kedy  dosiahol  hodnoty  99,7  mil.  dolárov,  došlo  súčasne  i  k 
podstatnému nárastu dovozu z USA, ktorý sa zvýšil z 258,8  mil. dolárov na 311,2 mil. 
dolárov, čím sa i naďalej udržuje podstatný deficit  bilaterálnej obchodnej bilancie.

Podľa oficiálnych amerických údajov dosiahol  americký vývoz na Slovensko za 
obdobie  január - november 1997 76 miliónov dolárov, čím Slovensko pokleslo na 116. 
miesto  v  celkovom  americkom  vývoze.  Americký  dovoz  zo  Slovenska  dosiahol  153 
miliónov dolárov a Slovensko sa zaradilo na 87. miesto v celkovom americkom dovoze. 
Oproti  porovnateľnému  obdobiu  predchádzajúceho  roka  stúpol  americký  dovoz  zo 
Slovenska o 44,9%.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Smiešny                                       Ing. Dušan Guťan  v. r.
         obchodno - ekonomický radca                 riaditeľ sekcie obchodnej spolupráce
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Z aktivít Sekcie cestovného ruchu

Z iniciatívy  Sekcie  cestovného  ruchu  MH  SR  Slovensko  získalo  plnoprávne 
členstvo vo Svetovej organizácii pre cestovný ruch /WTO/, čo má rozhodujúci význam pri 
sledovaní  trendov  v cestovnom  ruchu  a prostredníctvom  WTO  Slovensko  získava 
zahraničných  partnerov  v podobe  medzinárodných  inštitúcií  a organizácií  aktívnych 
v cestovnom ruchu.

Sekcia  cestovného  ruchu  ako  vládna  organizácia  je  zahrnutá  do  programu  PIT 
(Partners In Transition – partneri v prechodnom období) pri OECD, kde si plní povinnosti 
vo  Výbore  pre  cestovný  ruch,  čo  je  predpokladom pozitívneho  hodnotenia  Slovenskej 
republiky ako partnera pri prijímaní do Európskej únie.

V spolupráci s Európskou úniou koordinuje činnosť s Výborom pre cestovný ruch 
DG XXXIII ako nevyhnutnou súčasťou postupu pri posudzovaní projektov v cestovnom 
ruchu.

V spolupráci  s Európskou  bankou  pre  rekonštrukciu  a rozvoj  /EBRD/ 
a koordinačným  strediskom  pre  hospodársku  spoluprácu  Veľvyslanectva  SRN  získava 
finančnú  pomoc  pre  rozvojové  programy  na  Slovensku,  napríklad  na  projekt  rozvoja 
regiónov Spiš a Gemer.

Slovenská  republika  je  v zastúpení  Sekciou  cestovného  ruchu  –  odborom 
medzinárodnej  spolupráce  –  riadnym členom  medzinárodného  združenia  podunajských 
krajín Die Donau, prostredníctvom ktorého sa slovenský produkt cestovného ruchu dostáva 
na  svetové  trhy.  V súčasnosti  sa  sekcia  zúčastňuje  príprav  medzinárodného  veľtrhu 
cestovného  ruchu  Die  Donau  v roku  2000  v Bratislave.  Táto  10.  Dunajská  burza 
v Bratislave  by  mohla  podnietiť  podnikateľov  k rozsiahlejšiemu  využitiu  toku  Dunaja 
spojeného prieplavmi s Mohanom a Rýnom na väčší príliv turistov lodnou cestou vedúcou 
naprieč  celou  Európou.  Napokon  súčasným mottom združenia  Die  Donau  je  Dunaj  – 
Fascinácia  jednej  rieky  a navrhované  mottá  pre  Die  Donau  na  ďalšie  obdobie  sú 
Podunajsko  –  región  slávnych  muzikantov,  skladateľov  a hudby,  Mosty  a hrádze  na 
Dunaji, Hrady a zámky na Dunaji.

Sekcia cestovného ruchu zabezpečuje prípravu medzivládnych  a medzirezortných 
dohôd  v oblasti  cestovného  ruchu,  ako  aj  koordináciu  a plnenie  úloh  vyplývajúcich 
z podpísaných dohôd. Doteraz boli podpísané vládne medzinárodné dohody s Rakúskou 
republikou, Uzbeckou republikou, Cyperskou republikou, Poľskou republikou, Bulharskou 
republikou a rezortná medzinárodná dohoda s Maďarskou republikou.

Odbor medzinárodnej  spolupráce  Sekcie  cestovného ruchu sa  taktiež  zúčastňuje 
rokovaní pracovného spoločenstva ARGE DONAU týkajúcich sa projektu „Kultúrna cesta 
– Dunaj“, ktorého cieľom je vytvoriť spoločný produkt cestovného ruchu. Iným cieľom 
tohto projektu sú všeobecné a špecifické ciele odsúhlasené Európskou úniou v intenciách 
programu INTEREG II C.

Sekcia  cestovného  ruchu  sa  aktívne  zapája  do  činnosti  Pracovnej  skupiny  pre 
cestovný  ruch  Stredoeurópskej  iniciatívy  /SEI/  prostredníctvom,  ktorej  sa  jej  podarilo 
dosiahnuť  postúpenie  projektu  „Projekt  rozvoja  cestovného  ruchu  –  pilotný  projekt 
v regióne Banská Štiavnica“ do Európskej banky pre rekonštrukciu a rozvoj v Londýne. 
Prostredníctvom  SEI  sa  sekcii  cestovného  ruchu  taktiež  darí  šíriť  ponuku  produktu 
slovenského cestovného ruchu v zahraničí.
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Najnovšou  a z hľadiska  významu  v budúcnosti  vari  najvýznamnejšou  aktivitou 
odboru  medzinárodnej  spolupráce  Sekcie  cestovného  ruchu  MH  SR  je  účasť  na 
rokovaniach nového medzinárodného združenia v cestovnom ruchu „Tourism area central 
Europe – Danube region“. Od aktivít tohto združenia pre cestovný ruch v strednej Európe 
– Podunajsku sa očakáva zvýšený počet návštevníkov zo zámoria a tretích krajín sveta. 
Tento  región  zahŕňajúci  aj  Slovensko má  strategický  potenciál  pre  získanie  zámorskej 
klientely  z južnej  Ameriky,  USA,  Kanady,  Japonska,  Ďalekého  východu,  Austrálie 
i z južnej Afriky. 

Treba  si  uvedomiť,  že  hoci  Slovenská  republika  ešte  nedosiahla  v oblasti 
cestovného ruchu vrchol možností v príjmoch z cestovného ruchu, predsa sa v porovnaní 
so stavom pred rokom 1990 dosiahol značný pokrok. Kým v roku 1989 bol podiel príjmov 
z aktívneho zahraničného cestovného ruchu /AZCR/ na HDP iba 0,4 % , v roku 1996 sa 
dosiahlo už  3,6 %, teda deväť násobok. Pochopiteľne, že miera tohto podielu sa môže 
zvyšovať  úmerne  s uvoľňovaním  finančných  prostriedkov  nevyhnutných  na  výchovu 
a vzdelanie v oblasti cestovného ruchu, vrátane znalostí cudzích jazykov, na kompletizáciu 
služieb  cestovného  ruchu,  na  vytváranie  nových  turistických  destinácií  a na  ešte 
výraznejšiu propagáciu v zahraničí.

Vypracoval: Miloš Drastich                                                     Ing. Michal Ševčík v. r.
                              riaditeľ sekcie cestovného ruchu
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